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ilar Karl ar 17(mi lasade ncdat urcsuDd. \ar Svcrge

i ö|i|UMi fcjtl mot Uaiia:aik uch mot Pulcu samt vän-

tade .stundli^i-ii (11 anfall iilwu frän rysska sidan.

Uessa omstäridiglicler. jemnte den aderlun-arigr koinin-

pons krij^iska l\un»\ jjafvo anlcdnin? till den farbaRa,

alt han icke pa länge torde airrvaoda till 'fäderues*

landet. .Man bebuTde alltså närmare bestämma, på
b vad sätt riksslvrelsen borde i bans fränvaro värdas;

bviiket ock pa följande sätt skedde.

Rädsberrarua skulle fur det mesta arbeta pa t\a

nfdelnJDgar; åtta under namn af drfinsjous-kotuinmsjo-

nrn pa landets forsvar; fem. b\ilka \\ kalla jusiitir-

kummissjoncn, pä rätlegäog-s- och inrikes ärcnder. I

den förra t\ckes Fabian Wrede bafxa \arlt bufvud-

personen. i deo^ sednare Gjldenstolpe. Joban iJabriei

Stenbock. Karl G>llenstierDa. Gyllenborg octi Falken-

Fryxd.i Bfr. XXIV. 1



berg m. ti. sutto i biagge aldeluingarua. Flere räds-

berrar fnnnos, som icke bliTvit iukallade (ill någondera.

Utrikes ärenderoa skulle behandlas endast af kansliet.

Genom denna anordning försvagades det inflytan-

de, som rådet, ständigt förenadt i en enda myndighet,

knnde halva utöfvat eller eftersträfvat. Itgerden var

troligtvis en följd af enväldets fruktan för rådets rege-

ringslystnad; en känsla ärfd från Karl den elfte och

förstärkt genom Piper; om hvilket allt mera framdeles.

Rådels anseende nedsattes äfven derigenom, ad
Karl under flere fälttåg medförde blott en enda rådsherre,

nämligen samme Piper, ^) hvilken således ensam lick

föredraga och efter sina äsigter framställa alla ären-

der. Detta innebar ett stort steg framåt på enväldets

bana. Före 1680 var konungen skyldig att i hvarje

vigtigare händelse höra rådets tankar. Efter 1680
behöfdes det icke oftare, än han sjelf fann för godt.

Karl den elfte gjorde det likväl för det mesta, såsom
man kan se af de årens vidlyftiga prolokoll. Efter

April 1700 har Karl den tolfte oss veterligen aldrig

bållit någon personlig och muntlig öfverläggning med
sin rådkammare, utan blott infordrat dess skriftliga

betänkanden. Vid åtgörandet hörde han Piper ensam.

Denne, sade man, hade blifvit Sverges stor-vizir.

För vården af de medel, som inflöto genom nya

gerder, inrättades år 1700 ett nytt ämbetsverk, det

s. k. kontributions-ränterief. Det bestod af de full-

mägtige, som å ständernas vägnar skulle sköta ban-

kens angelägenheter; nämligen några adelsmän, valda

af riddarhns-direktionen; några prester, valda af kon-

sistorium i Uppsala; och några borgare, valda af ma-

gistraten i Stockholm. Bönder fannos der icke, eme-

dan dessa vid bankens inrättande 1668 envist nndan-

bädo sig all vård, allt ansvar för densamma ^).

') Den sjuklige Folus liemsändes snart; och först 1705 biet

Rehnskiöld intagen i rådet.

•) Se 14. 172.



Uoder Karl deo elftes lid både bevilioing:ar ocb

gerder varit anförtrodda åt samma ämbetsverk, som

vårdade de vanliga skatterna, nämligen åt statskonto-

ret. Orsaken hvarfiire nu till de förras mottagande

Dyssnämnde serskilda förvaltning stiftades, Lafva hvar-

keu Karl eller Piper nttalat. Ett par skäl kunna dock

gissas; nämligen, dels ett stundom framskymtande miss-

troende mot de gamla ämbetsverken; — dels ett be-

mödande att ät de gerder, som enväldigt och ulan

ständernas hörande utskrefvos, gifva ett sken af lag-

lighet, såsom de der vore af ständerna genom be-

sagde deras fnllmägtige, om icke beviljade, dock Tör-

valtade. Till en sådan täckemantel blef kontribnlions-

ränteriet i synnerhet längre fram och under görtziska

tiden ofta användt.

De beräkningar, som i dessa och (lere andra åt-

gcrder från den tiden kunna anas, härleda sig visser-

ligen mindre från den då aderton-ärlge konungen, än

från Piper och från dennes djupa blick, djerfva tilltag-

senhet och starkt konnngska åsigter; troligtvis ock

från hans begär att ensam innehafva Karls förtroende

och leda dess vilja.

Regeringsärendernas handläggning gick i allmän-

het pä följande sätt. Sedan målen förevarit i kansliet

eller i någon af rådsafdelningarna, blefvo alla de vig-

tigare, jemnte rådsherraruas betänkanden, utskickade

till lägret och der af konungen afgjorda. På krigs-

sakerna hade Rehnskiöld mycket inllytande: men allt

det öfriga gick för det mesta efter Pipers vilja. Karl,

vid fälttågens början blott en yngling, och dittills mest

sysselsatt med jagt, nöjen och krigslekar, hade icke

hunnit förskaffa sig någon närmare kännedom af in-

rättningar och personer. Fjorton års krig och vistelse

atom riket nnderhöllo samma okunnighet allt framgent.

Han kunde derföre omöjligen sjelf bedöma förhållan-

dena, utan måste lemna afgörandet åt andra, och un-

der dessa år åt nämnde sio ganstling. Deraf föran-

leddes lycksökerf, motor och orättvisor; dessa sed-



oare ofta ofrivillifa. Ty oaktadt Pipers stora förmäpfa

och crfarfiiliet. uiåste det blifva, äfven för honom och

äfven med förulsältning af den bästa vilja, en fall-

komlig omiijiighet att inne i Polen eller Ryssland kanna

upptäcka eller förekomma misstag och bedrägerier

hemma i Sverge. — Dessutom fordrades en lid af

flere veckor och på slutet af flere månader. Innan ett

mål kunde hinna först frän rådet till konungen och

sedermera lillbaka igen. Uröjsmälet verkade ofördel-

aktigt, i svunerhtt pa sådana ärender, vid hvilka be-

slöt och handling mäste \ara samtidiga. — Svårighe-

ten ökades derigenom. att konungen lät rådets skrif-

velser stundom ligga länge obe.svarade, sä alt veckor

ja månader förflöto, utan att från honom ett enda bref

Ull rådet anlände. Vi hafva t. ex. för år 1706 funnit

blott 7 och för är 17()7 blolt ä d\lika '). I allmän-

het gick handläggningen af inrikes ärenderna ganska

trögt. Uella var i svnnerhet händelsen under tider af

ansträngdare krigsrörelser. Kongliga bref och förord-

ningar angående handel, näringar och ordningsmal opp-

stego under Karl den elftes och början af Karl den

tolftes tid till ett årligt antal af 30 eller 40 och äo

mer; år 1701 deremot till 13: 1702 till 5; 1703 till

6; 1704 till 5; 1705 till 3; 1706 till 13: 17<i7 till

23; 1708 till I. Från 1709 före Puitava-slaget fin-

nes Icke ett enda.

Styrelsen hade dock kunnat vårdas med tämlig

framgång, om blott konungen b>st förtroende till sina

rådsherrar och gifvit dem någorlunda fria händer. .Men

tvärtom. Han splittrade, som vi sett, deras verksam-

het och lemnade dem stundom okunniga om ganska

vigliga ämnen. Franska sändebudet i Stockholm skref:

rnina hesoldade kunskapare hafra ingenting nit inhe-

•) Franska och Danska mini.st. bref d. T Dec 1704.

Riksark. Konunsens bref till rådet aren <7ö<—
4708. Af de '.) lor 1707 an^ä 4 krii;sgerden, det andra

bönedagsplakaiet. — Flere torde dock ha funnits.



rätta: ty rådsherrarnn ajelfrn få ingenting veta. ')

Också DD jTjorde Karl ofta tvärtemot, Fivad rSdet till-

styrkt. Om de nåsroo pang. I följd af vigii?a om-
ständlpbeter. fräoglngo ordalydelsen I Karls röreskrift.

flngo de Qppbära skrapor: likasA ocli mer än en gänp

derföre. att Karl pästod dem vara fursomliga vid in-

drifvandet af krigseerder. ansk.nfrandet af soldater o.

s. v. Det blef dessntom bekant, att i Slorkliolm fiin-

nos personer, som till Karl eller till tians omgifnlnp

hemligt inberättade allt. hvad som skedde, och detla

icke till fordel Tiir den hemmavarande st>relsen. Man
misstänkte, att knnskaperift pick eenom Nikodomns
Tessin i Stockholm och Kasten Feif i lägret. Allt

detta gjorde radshcrrarna m\cket fJiriigilca, till octi

med sä rädda och miss.trogna. att. ehuru stort bchof-

vet stnndom var. vågade de snart icke afsäuda nkgon
enda tropp, ntan att dertill hafva Karls serskilda be-

fallning. ') Dessa förhållanden skola längre fram om-
ständligare tecknas.

Oaktadt sa mänga och stor.i svnrigheter. skiittes

dock ärenderna mod nasrorlonda ordning och fram-

gång: i .synnerhet de första åron. Orsaken var det

förträfTiga skick, hvari Karl den elfte satt hela Tör-

valtningCD, och hvarlgenom denna till en tid gick li-

kasom af sig .sjelf. Dertill kom Pipers ntoraordentliga

erfarenhet, drift och furmåga: slutligen ock dnglighe-

ten hos Karl den elftes ämbetsmän och r.idsherrar. ^)

De, som drogo regeringsbördan med största flit och

förmåga, voro I rättegångsärenderna under de första

åren Gyldenstolpe, Falkenberg och J. G. Stenbock;

O Dansk. min. br. d. 1? No v. och 3 Dec. 4 702, den t»

Febr. 1701.

Fr. min. br. d. \'. Maj n04 samt i April och Maj
<705.

) Dansk min br. d. j3 Maj t7ö3.

Fr. min. br. d. C Juni s. å.

*) Fr. min. br i Febr. 1702 och 47 Maj <704.



samt noder de sednare, Karl Gylleoslierua, Axel Julius

de la Gardie och KduI Posse. I synoerliet var Gyl-

denslolpe, sa länge lian lefde, en trogen och trägen

arbetare pä detta fält. Förhållandet i dcfensjons-kom-

missjonen känna vi mindre. ') På ledningen af det

hela nlöfvade Fabian Wrede genom erfarenhet, skarp-

sinne, tilltagsenhet och flit det ojemnförligt största in-

flytandet. Johan Gabriel Stenbock gällde och ganska

mycket genom rikedom, ridderlighet. klokhet och mod.

Men han hade ej nog arbetsrörmäga och arbetslust liir

att kunna riktigt följa ärenderna. Heiigt Oxenstiernas

kraft och anseende voro Itrutna. Han och (Jylden-

stolpe, i öfrigt ntmärkt skickliga ämbetsmän, voro ned-

sänkta i skulder samt af ett försigtigt lynne och vå-

gade derfiire icke sä kraftigt ingripa i de vigtigare

ärenderna. nu, som fordom, då de kunde stödja sig

pä Karl den elfte. Vid slutet af denna tidr}nid bör-

jade Arvid Horn att mer och mer framträda pä skå-

debanan.

Mot dessa rädsherrar har man i öfrigt både da

och sedermera framkastat åtskilliga beskyllningar; t.

ex. för en viss slapphet i utförandet af Karls befall-

ningar om gerder, rustningar, troppafsändniugar ra. m.

Det torde vara svårt att afgöra, i hvad män sådana

anklagelser blifvit föranledda af någon tadelvijrd fiir-

somlighet hos rådet; eller deraf, att konungens an-

språk voro stundom sä stora, att de alldeles icke eller

blott långsamt kunde fullgöras.

Man har ock beskyllt samma rådsherrar för

missämja och oenighet och, som det tyckes, icke utan

skäl. Första åren tvistades mycket angående utrikes

') £d dock obestyrkt källa (Floderi samlingar i Sv. Histor.

s. 56) säger, att detta verk hela tiden från 1700 förlor

med mycken tröghet och längsamhet och styrdes helt

och hållet al sekteraren Pahl; — föga troligt, dä man
besinnar, att den driftige och rädstarke Fab. Wrede var

därstädes den ledande mannen-



förbuod; sedermera ock riiraade aodra ämoeD. >) bvjlka

läogre fram skola utförligare omtalas. Före 1709
tyckes likval deooa uenigbet icke bafva föraoledt oå-

got vådligare utbrott.

Man bar äfveo påstått, att Dågra de förDämsta

berrarua bafva i den inre styrelsen visat vald ocb

egennytta: -) men af hvilka och pa b vad sätt detta

skett, linnes ej närmare uppgifvet. Saken är likväl

icke otrolig.

Svåraste beskyllningen vnr den gamla \anliga,

nämligen att af främmande magter mottaga motor eller

s. k. vängåfvor. Rådet var deladt i tväune ligor, den

franska, bestående af Wrede, Gyldenstolpe. Falkenberg

ocb Stenbock; ocb den engelsk-bolländska af Oxen-

stierna, Wallenstedl ocb Nils G\llensiierua. ') Inom
båda partierna bafva dvlika skänker blifvit utdelade;

likväl långt mindre, än under Karl den eine> tid.

Snart utsinade ock den inkomstkällan; t> de främ-

mande magterna märkte redan 1702 och 1703. att

Karl efter Pipers och sitt eget hafvod afgjorde alla

vigtigare utrikes ärender och Töga brydde sig om. hvad

rådsberrarna i Stockholm derom tänkte eller sade.

ANDRA KAPITLET.

OM AMBETSMÅNNER.NA.

Till styrelseverkets förbättring gjordes onder denna
lidrymd ingenting hafvodsakligt; ebnru antalet af äm-
betsmännen och beloppet af ämbet.smannalönerna myc-
ket ökades. År 1703 ntfärdade väl Karl en befall-

') Dansk. min. br. d. 23 Maj 4703.
Fr. min. b r. d. V\ Okt. <704.

*) Dansk. mm. br. d. 8 .Aug. 1706 m. fl.

*) Fr. min. br. d. 4 Maj 47im.
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DiDg, att i kansliet skulle intagas endast sådana unga
män, som hade nog stora och utmärkta egenskaper,

all kunna framdeles bekläda statens vigtigaste ämbe-

ten; men att man deremot skulle tillbakavisa medel-

måttiga personer, som liil dugde på lägre platser,

men kunde sedermera stå i vägen för yngre och ut-

märktare anlags framdragande. Förordningen hade

ej åsyftad verkan. Den motarbetades af andra förhål-

landen; t. ex. genom det företräde i ynnest, befordran

och anseende, som vid det krigiska hofvet soldatstån-

det åtnjöt; och genom den brist, för hvilken fredsäm-

betsmännen voro ntsatta, derigenom att en stor del af

deras löner årligen togs till krigsbehofvens fyllande.

Följden af allt detta blef, att de flesta unga personer

med kraft, ärelystnad och utmärkta egenskaper, för-

smådde den fredliga och valde den krigiska tjenste-

mannabanan.

Lppsigten öfver ämbetsmännerna blef snart gan-

ska slapp, nästan ingen. Orsaken är ej svår att finna.

För hela samhällsordningens bibehållande i orubbad

gång hade Karl den elfte beräknat blott en enda drif-

kraft, nämligen den enväldige konungens person, hans

fosterlandskärlek, förstånd och kraft. Han ville der-

vid icke veta af något slags biträde af sjelfständiga

högre ämbetsmän eller af en granskande och sjelfsty-

rande folkmagt; och tryckfrihetens välgerningar i detta

hänseende voro helt och hållet okända. Ehuru stor

konung och sträng ordningsman Karl den elfte var,

började dock redan under hans tid att inrota sig myc-
ket sjelfsvåld och ämbetsmannaförtryck. ') Hvad skulle

man då ej tillåta sig under den i sådana ämnen föga

invigde, beständigt i främmande land varande Karl den

tolfte? Från honom var under dylika förhållanden in-

gen allvarlig och noggrannare uppsigl att förvänta.

Rådet utgjorde den myndighet, som näst konun-

gen borde beifra felen. Men ingen bland dessa herrar

') Se 18. 408-409.
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både do? kraft ocL anseende alt, säsom en Axel Oxen-

stierna, sätta sig i spetsen för regeringen och med
allvar upprätthålla ordning och skick. Blott tvä per-

soner egde anlag dertill. nämligen Johan Gabriel Sten-

bock och Fabian Wrede. Men den förre var för

mycket begifven på vällefnad och för litet på arbete;

och den sednare var mer eller mindre bonden genom
sitt förra deltagande i reduktionen, kanske ock genom
de misstankar för egennytta, som hvilade på honom
sjelf. Dessntom var det för båda dessa herrar, liksom

för rådet i allmänhet, alldeles omöjligt att följa sam-

ma ärorika bana, som Kristinas förmyndare. Dels

stodo de icke fria och sjelfständiga som de sistnämn-

da, ntan hade öfver sig en myndighet, som nedsatte

deras egen; och hvad än värre var, en myndighet, af

hvilken de icke hade något stöd, ntan snarare motsat-

sen; — dels väntade de, liksom hela Sverge, bestän-

digt underrättelse om, att konungen fallit vid någon af

de otaliga faror, för hvilka han ständigt blottställde

sitt lif; — dels söndrades de genom olika åsigter om
den blifvande tronTöljden. Dessa förhållanden utöfvade

hela tiden ett ganska menligt inflytande. Alla perso-

ner och förhållanden tycktes stå på en slags tills-

vidare-ponkt, och man väntade oupphörligt stora bryt-

ningar eller förändringar vid konungens förmodade

snara frånfälle. I så osäkert läge för det närvarande

och med så ovissa utsigter för det tillkommande, vå-

gade rådsherrarna icke vidtaga några kraftigare åt-

gerder. Dessntom voro, som sagdt är, åtskilliga bland

dem så kända för svaghet eller misstänkta för egen-

nytta, att de svårligen kunde uppträda mot samma fel

hos underordnade Ijenstemän.

Ännu en orsak till den slappade uppsigten! Sta-

tens fredsämbetsmän fingo icke åtnjuta vederbörlig akt-

ning, ej heller full och laglig lön. När kronan sjelf

sålunda misshandlade dessa herrar, måste den å andra

sidan se genom fingret med deras fel. Då staten från

assessorn, fogden och länsmannen ra. fl. indrog en del
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af deras lagliga löuer, ansägo sig dessa berättigade

att indraga en del af sitt arbete, och att på anuat sätt

anskatTa medel till sitt dagliga bröd.

Så inträdde i och med Karl den tolHes krig ett

tidskifte, som mer och mer utmärktes af alla slags

oordniugar i förvaltningen. T. ex. från år 1702 till

1710 hade nästan inga räkenskaper blifvit afslntade

och insända; ehuru statskontoret derom ofta påmint. ')

Man finner ock, att medlen rycktes fram och tillbaka,

ämbetsmännernas verksamhet likaså, och^ att lagen

skipades både långsamt och orättvist. — Ett än ohygg-

ligare och än oftare fiirekommande drag är det ofvan-

nämnda ämbetsmanna-fiirtrycket, de blodiga oförrätter,

som länge och onäpst utöfvades mot undersätarne,

serdeles mot allmogen. Denna förebråelse riktades till

och med mot några iandshöfdingar; t. ex. Erik Siö-

blad, Adlerslen och Cronhiort, och är 1707 ncdsattes

en undersökniDgsnämnd öfver sådana herrar. -) Krigs-

liefälet beskylldes likaledes för prejeri och våldsamhet

dels vid utskrifningarna, då de i hemlighet togo mu-

lor, dels under durktågen, dä de med våld togo mat

och foder ra. m. Men det är i synnerhet fogdar och

länsmän, mot hvilka man vid denna tid får läsa de

mesta anklagelserna; t. ex. horn de i Finnland, vid

knektntskrifningarna, utpressade af allmogen dryga

mutor för att dölja undan det så kallade öfvcrlopps-

folket. Oxar, kor och penningar fördes natt och dag

till dessa ämbetsmän och, som det sades, till Cron-

hiorts landskansli. I nästan hela södra och medlersta

Sverge gingo samma missbruk i svang, beledsagade af

andra. T. ex. Statskontoret skickade penningar för

den kronoskjuls, allmogen utgjort; men fogdar och

') R[id dårhus Ark. Sekret. Utsk:s Protokoll d. ?2 Dec.

Rådsprot. d. 4 Febr. 4708 säger, att räkenskaperna
i Skåne icke blifvit sedan 1704 afslutade.

") Fr. min. br. d. -11 Maj 1707.



läDsinän behöllo dem för sig; — likaså med de brand-

stodsmedel, häradet eriaggt: — likaså med de pen-

oiogar, stalskontoret utbetalt flir främmaude krigsfån-

gars föda och husrum. Likaså påstods, att uagra fog-

dar tagit dea löo, läDsmaooeu hade af staten, oeb

tvuDgit bönderna i dess ställe löna länsmannen; —
likaså, att fogdar och länsmän låtit fur mutor brotts-

iiogar slippa ådömda straff, ^j o. s. v. All denna orätt-

visa, allt detta förtryck led svenska folket i (lere ;irs

tid, utau att våga deremot några kraftigare klagomal;

sa djupt hade frihetssinnet blifvit nedkufvadt af det

en- och ämbetsmannavälde, Karl den elfte infört. —
eller su varm var tacksamheten för fadrens, samme
Karl den elftes stora välgeruingar, så hög vördnaden

för sonens, Karl den tolftes, stora egenskaper; så

starkt ännu del l>dnads- och ordniugs-sinoe, som kraft-

fulla regeringar och en lefvande Gudsfruktan hos sveo-

ska folket utbildat.

Eq person vid namn Albin Möller uppträdde slat-

ligen år 1706 till försvar för de lidande undersåtarna

och fördristade sig att hos regeringen i Stockholm form-

ligen anmäla förhållandet. Rådet inberättade sakcii till

konungen och nedsatte en undersökningsnämnd, med
Möller till olTentlig åklagare. Mänga fogdar, länsmän,

tnllnärer och magistratspersoner blefvo tilltalade, sak-

fällda, dömda; mer eller mindre strängt, några I 111 litvet.

Men olyckligtvis upptäcktes snart, att just Möller sjelf

tog af de anklagade mulor och gjorde sig skyldig till

åtskilliga förhastade och orätlvisa åtgerder. Rådet må-
ste tygla nämndens framfart och till och mod upphäfva

några dess domar. Saken medförde ock en annan

olägenhet. När allmogen såg sina ämbetsmän blifva

på ofvaunämnde sätt efterhållna, hämtade många bland

dem icke blott mod, utan ock öfvermod, och trodde

sig numera kunna göra, hvad de ville, samt började

mot alla slags förmän visa en uppstudsighet, som

') Rädsprot. d. 4 Febr. 1708.
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väckte farhågor. H Bemälte nndersökning fortgick lik-

väl noder hela denna liderymd.

När Magnas Stenbock år 1707 tillträdde styrel-

sen öfver Skäne, upptäckte han snart, att samma miss-

bruk hade sig der öfverallt inritat. Han började när-

mare efterhöra förhållandet och skydda folket. Allmo-

gen, häraf nppmnntrad, inkom med 700, andra säga

900, klagoskrifter. Stenbock grep med mycken ifver

i saken, afsatte flere fogdar och en landskamrer samt

inskickade till regeringen i Stockholm nlförliga berät-

telser om förhållandet. En sträng nndersökning anbe-

falldes. Men hvarken här eller pä något annat ställe

hnnno dessa ämnen fullt utredas och bringas till slut.

Ty efter 1710 inbröt ett tidehvarf af än svårare oord-

ningar och tillika af ett elände sä stort, att styrelse

och folk Knappt mägtade afvärja hungersnöd och ut-

ländskt herravälde; mycket mindre att i laglig form

beifra de ifrågavarande brotten.

Vi nämnde Erik Siöblad. lian var en tapper,

ehuru mindre lycklig krigare och blef år 1700 lands-

höfding eller, som det hette, guvernör öfver Göteborg

och Bohus län. På denna plats bar han qvarlemnat

ett nedsmutsadt namn. Redan 1705 låg han i träta

mot dervarande magistrat. ^) Mer och mer utmärkte

han sig genom försnillningar af kronans medel och

genom olagligt betungande af kronans undersåtare m.

m., och rådet var år 1707 med honom mycket miss-

nöjdt. ^) Hans brottsliga föredöme följdes af en mängd

underordnade der i nejden, så att fogdar, länsmän och

') Rädsprot. d. 26 April 4 706, d. 28 Jan. och d. 6 Sept.

4707, d. 9 Okt. -1708, d. 19 Mars och 22 Juni 4709.

Riksark. Karls bref till rådet d. 26 Mars 1707.

Dansk, min br. d. 10 Juli och 18 Okt. 1707.

Engeslröms bibi. Karl XII fol. Rådels dom d.

12 Dec. 1707.

') Rådsprot. d. 20 Okt. och 19 Dec. 1705.

3) Dansk. min. br. d. 9 Nov. 1707.
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sjökaptener, i sällskap med styrmäo, matroser och lot-

sar, DDdansDillade en mänjd varor fräo de främmande

fartys, som fur kronans räkning bortkaprades. I bau-

del med allmogen begagnade några stadens borgare

för stora kärl, då de köpte säd; men för små, när de

sålde salt. Slutligen bU'f en undersökningsnämnd till-

satt under ledning af Gustaf Crontiielm. Siöblad sökte

vinna anhängare och skydd, dels genom pencingar,

dels genom hotelser. Jag skall, sade han, framdraga

mänga än högre uppsatta personer, som begått Itka

och kanske större fel. Han troddes syfta pä Fabian

Wrede; men hvarken ena eller andra medlet lijelple.

och hotelsen om angifvelser mot högre ämbetsmän gick

ej i fullbordan. De många kronotjufvarne blefvo efter

olika grader af brottslighet dömda; deribland brödren

schoutbynachten Karl Slöblad till böter och vatten och

bröd; och landshöfdingeu Krik Siöblad sjelf till lif och

gods; delta dock först år 1712.') Karl mildrade 1718

straffet till lifstidsfängelse. -) och ar 1719 blef Siöblad

också från detta befriad.

TREDJE KAPITLET.

SOLD.lT-LTSKRIFMMiAR OCU KRIGSKOSTNADER ÄRE>

17U0— 17U9.

Unra många personer, som under dessa ar blifvit

af krigeu till lands och sjös uppslukade, har ännu in-

•) Rådsprot. d. 22 Sept. <TH, Dec 1TI2. Undersök-

ninssnamndens beralielse.

Dansk. min. br. d. 9 No v. 1707.

Vt. min. br. d. 27 No v. och 26 Dec. <7H, den 9

Not. 1712.

') Link. Ark. G. Benzelius till E. Benzelius d. 19 Jan.

1718.
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?en meti säkerhet ntredt. Vi kunna således blott an-

föra några ungefärliga gissningar. Om man räknar

icke blott landtbären ntan äfven flottan och det för

hela riket, så tyckes ungefär 10- eller 15,000 ') mau
blifvit årligen nttagua, hvilket pä 10 år gör en samma
af 100,000 eller 150,000 personer; af hvilka blott en

ringa del, kanske 2- till 3000, återkommit, stympade

eller förslitna. Inberäknar man de utom lands värf-

vade soldaterna, stiger antalet naturligtvis högre. Äl-

dre författare uppgifva i förra hänseendet mycket stora

sammor; t. ex. att endast från Ibo län bar till slutet

af 1703 utgått 17,000, och till slutet af år 1709 li-

kaledes 40,000, samt från hela riket till sistnämnde

lidepunkt ej mindre än 400,000 krigare.

Till anskaffandet af så mycket manskap förslog

pä långt när icke det vanliga indelningsverket. När

folket åtog sig denna tunga, hade Karl den elfte

lofvat frihet från andra slags utskrifningar. Löftet

blef nu på mångfaldigt sätt brutet; i början och kan-

ske till en del af nödtvång. Redan 1700 och 1701

befalldes undersåtarna, att utom vanliga indelta ryt-

tare och soldater uppsätta sä kallade fördubblings-

eller tre- eller fem-männingsregemeuter; d. v. s. att

tre eller fem rotar eller rusthåll skulle utom den van-

liga indelningen uppsätta en ny soldat eller ryttare. -)

Konungen fick såmedelst af några landskap kanske

hälften mera folk än förut. Är 1703 befallte han lands-

höfdingarna utskrifva ett antal trosspojkar till hvart

regemente. Äfven detta anspråk öfversteg knektekon-

traktens innehåll; och några landsböfdingar anmärkte,

att officerarna och Icke rotarna borde bemälte perso-

ner anskaffa. Men Karl förklarade sig obelåten med

•) Hvartdera af åren 1700 och 'I70< tyckes från Svcrge ha
utgått 20.000 man.

^ Enligt Fr. min. b ref skulle 3 bönder utgöra en soldat

och '5 rusthållare en ryttare, utom de förut indeha. Jfr.

Froslerus, 313. Andra hafva något olika siffror.
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de otländska trossdrängar, som aoder fälttågen legdes;

och fordrade dertill svenskar; mente ock, att roten

kBnde häraf draga nytta, ty trosspojken uppväxte till

dess blifvande soldat, o. s. v. ') — Dessutom ålades

biskopar, kyrkoberdar och andra fredsämhetsmän att

bålla så kallade stånds-dragoner. Komministrarna likaså

kDCktar. T. ex. en dragon skalle uppsättas för hvar

president, för hvar fjerde assessor, för hvar sjette

konglige sekreterare,-) för hvart annat större pastorat,

för hvarje 800 dalers hyra i städer, för hvarje 800

dalers ränta pä kapitaler, o. s. v. De flesta dessa

troppförstärkningar fortforo sedermera nnder Karls hela

regering.

Blott tre år före krigets utbrott hade Sverges

och i synnerhet Finnlands folkstock mycket lörminskats

genom den då härjande hungersnöden. Det blef der-

fdre snart ondt om soldater; och det sä mycket mer,

som folket efter några ars erfarenhet ganska ogerna

ville antaga krigstjenst och låta utskeppa sig till Po-

len eller Liffland; emedan de sett sä många tusen sina

likar förut resa samma väg, men aldrig komma till-

baka. Vid gränsorna började derföre ntskrifna knektar

gång på gång rymma öfver till grannstaterna. Legan

för en soldat uppgick till 40, snart till 80 riksdaler.

1 Åbo län blefvo vid de nya regementsuppsättningarna

år 1702 ej mindre än 322 jordegande bönder tagna i

brist på söner eller drängar. I Björneborgs län för-

vandlades af sådan orsak många hemman till skalte-

vrak; ^) och adelsfanercgementet måste mot vanan gå

utom rikets gränsor. Emedan än mera folk behöfdes,

påböd konungen längre fram, att handtverkarne skulle

till rekryter lemna halfva antalet af sina vapenföra

') Riksark. Karl till Defens. kommiss. d. 8 Apr. 4704.

') Fr. min. br. d. 29 Sept. 1704.

') I Suomi 1841, 1. sid. öö, säges dock, att i Abo län hafva

från 1700 till -1703 17,000 man blifvit utskrifna. ulan alt

man likväl försport någon märkbar folkbrist.
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arbetare och gesäller, och värfoin^arna började be-

drjfvas nästan med vald. ') Man anmärkte, att sä ut-

tagna krigare icke blefvo så pålitliga som de förra,

de frivilliga. För att emellertid öka tillgängen förbjöd

Karl är 1703 alla hittills brukliga s. k. försvarskarlar,

d. v. s. handtverkare, skrifna som sädana hos enskilda

personer; likaledes nedsattes antalet af tillåtna Ijenare

och drängar sä lagt som möjligt. Pör att småningom
förvandla hela folket till krigare, ville man söndagli-

gen inöfva menigheten att handtera muskötten. -) —
Ar 1704 Jöreskref Kari, att den landshöfding, som vid

utskrifning antog till soldat eller ryttare en person,

som dertill sedermera pröfvades oduglig, skulle sjelf

till roten återbetala legau. ^)

Tillgängen på rustgilla hästar altog likaledes så,

alt man snart måste nöjas med smärre än förut. *)

Ar 1705 kom från Karl påbud om en mycket stor

utskrifning. Han säges hafva fordrat af adeln dubbel

rusttjenst, af ämbetsmännen dubbelt antal ståndsdrago-

ner och af bönderna hvar sjunde man. (?) Om möjlig-

heten och om sättet öfverlade rådsherrarna i trenne

dagar, utan att komma till något mål. Sist beslölo de

infordra landshöfdingarnas betänkande, måhända dels

tur att befria sig sjelfva från åtgerdens förhatlighet,

dels lör att sedermera skicka landshöfdingarnas afrå-

daude bref till konungen. Vi känna ej ntgångeo.

Men när icke nog folk kunde på vanligt sätt erhållas,

företog sig rådet att värfva dels dalkarlar, ^) dels så-

dana sachsare, som blifvit vid Thorn tillfångatagna och

skickade till Sverge.

') Fr. och Dansk. min. br. d. .30 Apr., d. 31 Maj, d. 22

Febr. och d. 8 No v. 1702.

^) Fr. och Dansk. min. b r, d. 27 Dec. 1702, d. 14 Jan.

och 11 Febr. 1703.

') Hiksark. Karl till Delens, komraiss. d. 6 Dec. 1704.

') Dansk. min. br. d. 11 Febr. 1703.

') Fr. min. br. d. 8 Sept., 14 Okt. och d. 41 Nov. 1705.
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Beloppet af kriarskostoaderna har ej heller blifvit

med full tilirörlitlighet u(redt. Pa den vanliga sta-

ten stego utfifterna årlisren till vid pass två millio-

ner för landtförsvaret ocb 700,000 fur Qoltan. allt

dal. s. m. '). Men delta förslog på långt när icke I

krigstid. Stora tillskott fordrailes; t. e\. ar 1700 ej

mindre än tre ocli en lialf million. «)ra kriget seder-

mera blifvit fördt helt och hållet pa Sverges bekost-

nad, meute Fabian W rede, alt detsamma, ulom vanliga

anslaget, skulle hafva ärligen medtagit nära 7 millio-

ner dal. s. m. -) Men sedan Karl 1701 vid midsom-

marstiden galt ölver Diinalloden, blef det lienden, Po-

len, som masto till en slor del underhålla hären. Aren

1701 och 1702 har kriget ntufver \anliga anslagen

kostat svenska staten bhitl omKrin^r l.70(i.00(». men
är 1703 ända till tie och en half million. '•) För, aren

1704— 1709 kunna \i icke uppgifva några serskilda

belopp.*) Men lör alla aren 170<i— 1701) hoplaggda,

beräknas summan lill omkring 22 millioner. ^) Häri

iogingo äfven 02 5.539 dal. s. m.. som Sverge redan

dä hade utgifvit för upprätihallande af konung .Stanis-

lai bof.

') Se räkningaina i statskontorets arkiv. troIiElvis ulom
indelningen — I Rådsprot. d. IS Sept. 1704 säger

Fab. Wrede, att landtlörsvarels koslnad dä blilvit okad
Ull 60 tunnor guld, d. v. s. G millioner dal. s. ra.

') l.unds Arkiv. Colleclioncs hist. I.agcrbrlngiana). -
Enligt en annan i Riksark. behntlig beräkning d. io
Febr. 1701 steg summan till 7,29l,8f.o dal. s. m.

*) Kiksark. RadsproL d. 1-i Sept. 1704.

S. st. — Till Sept. 1703 hade ulgincrna lur kriget

tlroligtvis utom ordinarie och extraordinaric staten) upp-

gått till 8,893.348 dal. s. m. .*^lanskontore(s uppgift i

Rådsprot. d^ IS Sept. 1704.

') Kör 1708 lärer fordrats 2,983,930 dal. s. m.

') B ro kind. Statskontorets korta berättelse om bvad se-

dan 1700 förefallit. Jfr. Floderi Handl. 3. ill.

VrnxvUt Ber. X\IV. 2
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Under loppet af år 1707 beliöfde Karl mindre

tillskott frän liidcrneslandet; (y lian lä|? under denna

tid i det rika Sachscn. pa hvars bekostnad iian icke

blott underböll. uppklädde ocb ökade sin bär, utan ock

samlade så betydliga skatter, att ganska mycket deraf

ännu återstod, då han från Pultava nödgades fly till

Turkiet.

Af det tairiin rofvet bafva oss veterligen inga

penningesummor blifvit till statskassan inleuinade. Men
efter de lyckliga fäldågen 1702, 3 och 4. och i syn-

nerhet efler Thorns erölVing, lät konungen hemskicka

en mängd dyrbara kalkar, messhakar och andra pryd-

nader, hvilka förärades åt några fäderneslandets för-

Dämst? kyrkor. Flere hans generaler, kanske de fle-

sta, samlade stora skatter i silfver, guld och reda

penningar. Ufllcerare och soldater visste ock att gan-

ska väl se sig till godo.

FJERDE KAPITLET.

MEDEL TILL KRIGSKOSTNADERNAS BETÄCKANDE.

Vi framställa bvar sak för sig, ocb börja med den

VANLIGA BESKATTNINGEN,

och utmärka nu med detta namn såväl ordinarie som
extraordiuarie inkomsten; emedan båda under tidens

längd mer och mer antogo egenskapen af en ocb sam-

ma orubbadt stående beskattning. Denna utgick i all-

mänhet efter samma grunder som under Karl den elfte,

men lill ett belopp, som år efter är minskades. Af

LiJf-, Est- och Ingermanland hade staten under sed-
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uare deleu af Karl den elfles regering haft ganska

dryga beliiillniiigar. Men efter 1700 Inflöt derifran

Dästau icke en enda skilling: emedao kriget först upp-

slukade allt. bvad landet frambragte. ocL sedermera

fÖrliärjado samma land sa, att det ej mer kunde nå-

gonting frambringa. Äfven från det af krigets grann-

skap lidande Finnland kom mycket mindre än förr.

Genom de starka utskrifningarna både af manskap ocb

penningar uppstod dessutom i hela riket ett ständigt

växande antal af ödeliemman eller skattevrak. livilket

bidrog att minska årsintägterna. En betydlig och kan-

ske den säkraste delen af dessa sistnämnde, t. ex.

tallarna i Warneroiiniie och Riga. försvnnno genast åren

1700 och 1701; emedan de blifvit bortpantade mot
erhållna lån. Af dessa orsaker nedgingo de vanliga

statsinkomsterna småningom från ungefär 6.600,000,

som de voro 1699, till 3,600,000, allt dal. s. m.,

hvartill de beräknades år 1712.

A andra sidan blef den vanliga utgifts-staten af

konungen ökad medelst nya ämbetsmän och grnoni til!

silTran höjda ämbetsmannalöuer; och båda delarna till

ett ständigt växande belopp. År 1700 t. ex. steg för-

höjningen öfver 300,000, år 1703 öfver 600,000 dal.

s. m. '). Af dessa anledningar uppkom i den vanliga

staten en brist år 1701 af mer än en-) och år 1708
af nära tre ') millioner.

'j Enligt Rådsprot. d. lö Sept. 1704 steg den årliga

iörhöjningen i staten år <700 till 327,*"8'; år 170 i till

390,20örår 1702 till .bö2,4t7; år 1703 till 624,890, allt

dal. s. m.

') Enlisl Riks ar k. Rådets bref till Karl d. 2ö Febr. 1701

stegden till 1,201,271 dal. s. m.

») Enligt Rådsprot. d. 4 Febr. 1708 steg den till 2,983,93ö

dal. s. m
Enligt Riddarhusark. och elt till sekr. utsk. lem-

nadt summariskt extrakt tyckes denna stalsbrist år 1710

varit blott 1,185.179 d. s. in. (?)
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r.RRDER.

Hvad Iiär ofvan är ^n^åi. gäller blott statsverkets

vanliga för fredstid beräkuade inkomster och utgifter.

Men derotöfvcr fordrades na, som sagdt är, stora snm-

mor till rustningar och krig, till fv Ilande af statsbri-

sten, till underhall af Stanislai hof och af de rys-

ska flingarna i Sverge och af de svenska i Ryssland,

och oj miudst till räntor jta de stora län. som frän

och med 1700 upplogos. Itora de vanliga inkomsterna

hehöfdes sålunda ärligen minst 5- till O millioner dal.

s. m. livar taga dem? Karl den elfles skatter voro

redan 1699 borta. .Man tillgrep derföre samma utväg,

som nnder de fordna krigen, och påbjöd är 1699 en

gerd. ungefär lika med den före 1693. *) nämligen af

hvar hel gärd frälse 5 och skalle 2 dal. s. m., af

pantehemman. liUsh>ror och fruglbara kapitaler en fjer-

(ledel af räntan, af ämbetsmäns liiner en lionded(jl, af

kyrkoherdar 15 dal. s. m. fiir hvart 64 mantal, af

Lerrskapsdrängar och gesäller 2, af bondedrängar 1,

af herrskapspigor 1, af bondepigor 'A dal. s. m., o.

s. v. Denna gerd anses hafva i början stigit tili om-
kring 1,100,000, men sjönk genom ödeshemman och

förlust af landskaper snart till 6- eller 700.000 ^) dal.

s. m.. oaktadt sjelfva förordningen mer och mer skärp-

tes. År 1704 behufdes än större ansträngningar, dels

för att stadrästa Stanislai tron, dels för att hejda rys-

sarna, hvilka gjorde mer och mer hotande framsteg.

] slntet af besagde är blef derföre gerden fördubblad

;

•) Se tabellerna till i8:de delen. Vi skola framdeles be-

skrifva det sätt, hvarpå man sökte gifva ett sken af lag-

lighet åt dessa nu alldeles godtyckligt utskriina gerder.

') Redan år 1701 upptogs den till blott 000,000 dal. s. nj.

Se Riksark. Statskontorets rakning sänd till Karl den

iö Febr. 1704.
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men återgick sedermera til! sitt enkla belopp och fort-

for dermed till 1709. ') Dessatom infördes redan är

1701 en s. k. dnrktä?sgerd af 2 dal. s. m. pä hem-
manet, hvilken skalle vara anslagen till bekostande af

tropparnas fram- och äterlågande och utgick alla -)

åren af irräga\ ärande tidskifte.

Men nämnde gerder räckte ej till en tredjedel af

de nya ntgifterna. Om ii ena sida ti bäde gerder och

vanliga statsinkomster, och a andra sidan krigskostna-

der och vanliga statsntgifter sammanslogos: sa upp-

kom en brist, hvilken redan 1701 steg ganska högt.

Man sökte derHire andra bjelpkällor. och deriblaud na-

tarligtvis den att ajiptaga

LAN.

Men det var ytterst svart att bekomma nägra sä-

dana; ty penningemänneu hade för ögonen öet sätt,

hvarpä Karl den elfte njtpgjort räkenskaperna med kro-

nans förra fordringsegare. Karl den tolfte lofvade väl

största punktlighet i betalandet af sina län: men man
satte dertill föga lit. och gaf ej geroa nägra sädana
ntan motsvarande säkerhet. Holland lemnade väl etl

förskott af 300.000 riksdaler, men blott mot pant af

tullen r Riga; och Mecklenbnrg likasä elt pä den i

Maruemiinde. Inom riket blefvo ätskilliga kronans In-

komster och gods bortpantade för mer än 2 millioner

dal. s. m. ^)

') Rådsprol. d. 4 Juli 1705.

S. st. d. 4 Febr. 1708.

') Utom de år, Karls nya krigsgerdsforordning var gäl-

lande.

') Riddarhus Ark. Kammarkollegii ärabetsberättelse till

sekr. ulskoltet d. 17 Jan. 1719. Summan. 2,361,508,
gäller för åren 1700—1712



22

En lånekälla, hvars tillgångar Karl snart no? bör-

jade anlita, var bankon. Men denna lydde under stän-

dernas fnilinägtige, och en betydlig del af dess tillgån-

gar bestod i enskildas der insatta medel. Så snarl

kriget började, började ock allmänheten befara, att

dessa kunde af kronan tillgripas. En och annan för-

sigtigare person, t. ex. Piper sjelf, nttog i förväg och

redan år 1700 sina penningar. ') Misstroendet växte

mer och mer. Ett rykte sade, att man till grundsats

valt den läran, all i nödens stund hur staten taga me-

del, der de finmis, och lägga dem dit, der de behöf-

vas. Snart växte antalet på dem, som ville lyfta sina

i banken insatta penningar;-) hvarföre Karl genom ett

jernbref helt tvärt förbjöd dessas utlemnande; — utom
i egenskap af lån ät kronan, eller ränta åt delegrarna.

Under loppet af åren 1702— 1710 har banken måst,

ehuru ogerna, förskjuta honom fem och en balf millio-

ner dal. s. m. ^) För dessa summor pantsattes tidtals

och efter hvaraudra sjö-, tobaks-, salt-, koppar- och

tjärutullarna, tolagen. slutligen ock småtullarna och

kopparräntan. Enligt konungens bud höllos dock dessa

bankolån sa hemliga som möjligt, pä det icke förtro-

endet till banken skalle minskas.

Hos enskilda personer var det nästan omöjligt

att utan den säkraste pant erhålla några statslån. År
1700 blefvo Stockholms ämbetsmän och borgare sam-
mankallade och anmodade om förskotter; men med få

undantag vägrade allp, stundom tämligen tvärt, och
under ledning af den fritalige Urban Hjärne. *) I ail-

') Dansk. min. br. d. 14 April ^700.

') Rådsprot. d. 2 Maj 1700.

') Enligt Tessiniana 317: ö.630,000. Schwerin: För-
fattningar rörande Bankoverket, sid. 45o, upp-
gifver för åren 1702— 1709 4,1ö8,000 dal karoliner och
450,000 dal. kurant.

") Rådsprot. d. 2 Maj <700.

Dansk. min. br. d. 40 Juni s. å. Hnlisil Rådj-
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mäoliet ville penniDgemäiineD icke liafva nAgonting aft

i låueväa göra med kronan. Redan år 1700 klaga-

des, alt några sädana liäldre drogo silt mynt nr rö-

relsen och läto det ligga räntelöst, än alt låna det åt

staten eller genom handelsrörelse utsätla sig för dryga

heskaltningar. ') Omkring 1703 började en och annan

(lytfa sin förmögenhet till iilrikes bollen -)

Rådsherrarna och konungens närmaste omgifning

hade mycket svårare att komma från saken. Karl

uppmanade dem våren 1700 alt i dåvarande svära om-
sländiglieler gripa honom med ett lån under armarna.

Några bland dem gjorde så; men de flesta förklarade

sig oförmögna. Karl svarade, n(f han ej vorr lijdpt

med bloda ord och uraiikter. Jindrl, skref han. må-
f!te närmare gripa sig an och cffer högsta miijiighrtcn

bispringa riket med verkliga förskott, de andra under-

såfnrna till godt exempel. ''^) Man finner ock, att Fa-

bian Wrede har vid denna tid lånat staten 80,000 dal.

s. m.;*) likaså några de andra, mer eller mindre.

Men i allmänhet hade de föga el^er ingenting alt gifva;

ty med undauiag af elt mindre antal personer, var det

sannt, hvad Karl den elfte plägade säga, nämligen.

att i hans tjenst kunde ämhetsmiinnen riil hlifrn sa-

liga, men icke rika. Flere bland dem förklarade, att

de sjelfva icke hade några reda medel; och att de,

för alt erhålla sådana, velat taga, men Icke kunnat

erhålla några lån pä sina egendomar eller på sitt silf-

ver, och att de således ej kunde åt kronan någonting

förskjuta. För att häfva sistnämnde hinder, lolvade

konungen, alt de skulle få mynta upp samma silfver,

dock med vilkor alt åt kronan låna någon större del

pro t. d. o Maj ^^700 tyckas dock 30 låneanbud blifvit

gjorda, ovisst på hvad villkor.

') Rådsprot. d. 3 Nov. <700.

=) Fr. min. br. d. 4 Juli 1703.

^) Rädsprot. i Maj 1700.

') S. st. d. lo Sept. 1704.



24

af de sä lillkorana penningaroa. ') Vi veta ej, i hvad

måa man begagnat anbudet.

Anna ett eget slags län! Uä gyllenstiernska art-

viogarua lingo af staden Danzig ätcrbetaida de pennin-

gar, Karl den åttonde derslädes lemnat, säges Karl

den tolfte halva iänat hela summan och gifvit

arfviugarna i stället en skuldsedel pä dess dubbla

belopp.

Karl Piper och hans rike svärfader egde stora

andelar i tjäru-korapaniet. Detta bolag hade också
Jäuge sluppit alla betydligare anspråk pä län. Men
slutligen blef Karls appmärksamhet derpå fästad, och

år 1705 mäste Piper underteckna en anmodan till

sagde kompani att försträcka kronan 100,000 riks-

daler. -)

Vi hafva sett skatterna, gerderna och lånen. De
räckte ändå icke till alt fylla de växande slatsbehof-

ven, hvarlöre Karl måste ytterligare tillgripa

ÅTSKILLIGA ANDRA SÄTT ATT ANSKAFFA PENNINGAB.

Det (ornämsta deribland var den gamla nödhjel-

pen alt sälja kronogods. Redan 1701 ^) påbjöd Karl

denna åtgerd. och lärer skatterätt till sådana hafva

blifvit såld för en summa af 481,276 dal. s. m. *)

I början af kriget gåfvo England och Holland

200,000 riksdaler i underhällspenningar; men dessa

') Rå ds pro t. d. n Maj och 15 Juli 1700, m. fl.

') Dansk, och Fr. min. br. d. 10 och 20 Maj ilOli. Sed-
nare brehet angifver summan i ecus.

*) Riksark. Karl till rådet d. 20 Mars 4701.

*) Riddarhus Ark. Kammarkollegii berätt. Ull sekr. ut-

skott. 1719. Denna försäljning torde dock hafva sträckt

sig längre än lili är 1709.



Dpphörde soart, som det synes, derföre, att Karl ej

ville sluta fred med An?nst. ')

Ar 1702 lät Karl ur den knng!ig:a förrådskamma-

ren atta?a omkring 41» dyrbara juveler, bvilka skic-

kades till Polen. -)

Ett (ur undersåtarna ganska tungt sätt att fylla

kronans tarfvor bestod i de ståndsdragoner, presl-

koektar samt fördabblings-, tre- och fem-männings-

regementor, hvilkas utgörande konungen påbjöd. Om
detta ämne är i röregående kapitel taladt.

Bland sätten att komma åt penningar fanus dock

intet, som väckte mer missnöje, än när konungen re-

dan år 1700 började tillgripa åtskilliga, mest civila

ämbetsmäns arvoden. Man innehöll nämligen hälften

deraf, sä att redan lör ar 1700 gick summan af obe-

talta löner till nära 900, (Mio dal. s. m.. "*) ungefär

likaså år 17U1. Visserligen förklarade konungen, att

ban gerna unnade sina tjenare fulla arvoden i anse-

ende till deras verkliga behof och stora trångmål;

men, tillade han. emrdun sådant ufn' låter sir/ göra

ulan epersdltnndr af dit, sotii är höyst nödif/t och

oundf/unf/lif/t, näudiycn rikets försvar; a/ltsn mäste

ämbetsmännen låta sig nöja med alt undfd sä mycket,

som för andra oundrikliga hehof lemnas kan. *) Detta

skref konungen år 1701 i samma bref, i bvilket han

tiilkännagat sin föresats alt aldrig sluta fred med
August som konung i Polen. ')

') £ngland liar at Sverge ieninat en skeppslast kläde, hat-

tar, krut, m ID.-, somliga säga till skänks, andra i afdrag

p§ underhällspenningiarna.

') Dansk. min. br. d. 2S Jmii 1702.

») Se Riksark. Rädels bref lill Karl d, 25 Febr. <70<,

samt Lunds Ark. Collectiones hislor. Lagerbringians.

Summan uppgifves till 890,560.

') Rådsprot. d. 13 April ITö».

*) Se ai. 468.
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Således fyckas ämhotsmaiinalönorna hafva nron

1700—1702 ulphtt blott till liiilflco. Sedermera iika-

des slatens förlägenhet och brist än mer. Rådet sä^i^s

då harva beslutat, alt blott de ämbetsmän, hvilkas in-

koiost understeg 300 dal. s. m., skulle bekomma half

lön, men de andra Ingen. ') Är 1704 beslöts pifva

alla jimlietsmäu liin. men blott en fjiTdedel. -) Mänga
bland deui. sa pa landet som i bulvndstaden. hotade

ook laga alsked. De fattigare rådsherrarna konimo

i mycket trångmål. De hade sig anvisade åtskilliga

hemman, nära nog som en slags indelning: men ar

1701 befallte Karl dessa indragas och utarrenderas för

statskontorets räkning. Iran livilket sistnämnde verk

rådsherrarna skulle sedermera bekomma sin liin i reda

medel. Men denna l)etalning utloll ganska ojemnt och

nteblef stundom helt och hållet. Råden klagade, att

de hade träget arbete men ingen lön; sa att de. för

att kunna Icfva. måste pantsätta eller sälja silfver och

andra dyrbarheter.

lör åren 1706 och 1707 lära dock ämhelsmäu-

nen hafva fatt ujijibära större, kanske full allöning; ^)

emedan Karl genom sachsiska krigsgerderna var i

stånd att umbära större bidrag från fäderneslandet.

Men år 1708 uppgafs återigen summan af obetalta

ämbetsmaunalöuer till 1,100.000 dal. s. m. *)

Följderna af dessa åtgerder skola i nästa kajiitel

framställas. Men naturligtvis önskade Karl att. så

mycket möjligt, kunna från allmänhetens ögon undan-

gömma både orsaker och löljder. Han lät derföre

strängeligen förbjuda statskontoret att åt någon, eho

det vara måtte, lemna upplysning om riksstatens ställ-

ning och medlens förvaltning. ')

') Dansk. min. br. d. 24 Dec. 1702.

-) Räds pr o t. d. 15 Sept. 1704.

^) Rädsprot. d. 17 Dec. 1709.

') Rädsprot. d. 4 Febr. 1708.

*) Riddarhus Ark. Adelnj prot. d. 23 Maj 1710.
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FEMTE KAPITLET.

NÖDKN I lANDFT.

Redan uuder aren 1700 och 1701 hördes siats-

niännerna päsia. att Sverge omiijligen kunde bära

tyngden af ett krl? mot pii en ganpr Ryssland. Polen

och Sachsen. Under första aren tyckes dock insen

serdeles nöd hafva varit a fiirdf. Men 17i)2 och 1703

blefvo tyngre. Landsliiifdingania anmiilli' role- och

rnslhällares klagan och (lere hemman hlefvo öde. ';

Varfuingen mnstc ofla iiedrifvas med \ald. Skadespelen

I Stockholm afslannaile; och Icke blott ämbetsmännen

med sina förknappade löner, utan äfven höprc sani-

hJilKsklasser uiaste inskriinka sitt lefnadsääll.

Aret 17(14 medfiirde dulilicl krigsyerd samt sti-

gande niid och rallandc e^^endumsviirde. -) Kn och

annan hotade att lemna silt gods at kronan, endast

för att sli|»pa do dervid fastade skatterna. Sials-

kontorel. och äfven en hop landåhöfdingar, förklarade,

att folket omöjlisren kunde i längden bära palaiorna.

Landshöfdingcn i Jöiiköpin? anmiille. alt pa iiäurra ro-

tar der i trakten funnos »par bloll gubbar och uossar;

emedan alla männen blilvit utskrifna. ^) Presterna.

som ännu icke mast ät kronan afsla nägon bet. illiirare

del af sin lön. mädde visserligen bäst; men i .Norr-

land raäste redan 17»>6 nägra kyrkoherdar och kom-

ministrar äta barkbröd, *) och deras tillstand I Wester-

götland tecknade biskop Svedberg i ett bref till Karl

•) Dansk, och Fr. min. br. d. 27 Sept. och tv Dec.

') Rädsprot. d. 17 Sept. <70i.

') Riksark. Karl (ill Delens. Koinmiss. d. O Mars t704.

*) Lin köp. Ark. Benzelii bref.
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år 1705 på följande sätl. De stackars kaplanerna sr

sina drängar utskri/ras till soldater, hnadan de sjelfva

måste köra i:ed och plor/. tröska säd ock hälla stallet

rent. Jag har sjelf sett gantla grähäriga prester drifva

OTurna för plogen och dessemellan af maktlöshet lig-

gande pä äkern. Mänga förma rj hälla sig kappa
och prestekläder, utan nödgas sälja dem, kanske bibeln

ock, för att kanna utreda soldat eller dragon. En-
dast med möda förmådde Svedber? öfvertala sina med-
bröder i Skara domkapitel att nnderteckna detta bref.

Ingen bland de andra stiften vågade, oss veterligen,

föra sådant språk, hvarföre ock Svedbergs fritalighet

i det hela föga uträttade, ebnrn den blef af Karl utan

synbar onåd upptagen.

Aren 170G och 1707 fortforo pä samma sätt.

Silfret försvann mer och mer. Handeln led, i följd af

Englands kaperier. På en enda vecka hade i Stock-

holm ej mindre än 12 köpmän uppgifvit sin stat. *)

Åkrarna började här och der ligga i linda af brist på
arbetare och penningar.

Ar 1708 ansågs halfva Abo län bestå af öde-

hemman, och landshöfdingen i Lppland anmälte i Maj

samma är, alt allmogen der i länet icke hade bröd-

föda för sommaren; och att, om kronan ej kunde för-

skaffa dem utsäde, skulle en tredjedel af åkern blifva

obrukad. ^) Mången jordegare tvekade, om det ej vore

bättre att taga soldatlega och ga ut i kriget, än att

stanna hemma och svälta. Hvad som ökade eländet,

var den ovanligt kalla och regniga sommaren 1708
och deraf föranledda missväxten. Man såg derföre år

1709 stora skaror tiggande allmoge stryka omkring i

hafvadstaden. ') På några ställen uppstod verklig

') Dansk. min. br. d. 8 Aug. i:06.

') Dansk. min. br. d. O Maj 4708.

^) S st. d. 24 Juni och Fr. min. br. d. 7 Nov. 1708.
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hnugersnöd, så att flere personer, i synnerhet i Finn-

land, deraf tillsatte lifvet. ')

Fattigdomen var. säsom vi hafva sett. ganska
stor, dock ej >törre. än livad stundom lörnt varit Iiän-

delseu; och delta både i afseendc pa UDdersätaruas

enskilda ocb statsverkets allmänna lielägenbct. Att

elter en svår föregående liimgersnöd Sverge kunnat,

utan att sjunka i djn|)<-<re elåmlo. ntliiirda ett så lång-

varigt och ansträngande krig. detta är ett högt talande

hevis på del stora ocli grundliga v;il>.(åud. landet upp-

nådde under Karl den elftes välgiiraude sljrelse. Otvif-

velaktigt är. att ännu hade iu}ckot kunnat hjelpas. om
Karl den tolfte genast efter slaget vid Pullava rest

hem och låtit fiirmå sig (ill fred och till Turändrade

' egeringsgroudsalser.

8JETTE KAPITLET.

RÅDETS BEMÖDA.NDE.N .ATT ÖFVERTALA K0M\\(;EN TILL

FRKh oril Till Mt-MRESA.

Redan äro omtalade många siidana försök, an-

ställda af Karls omgifuing hade i kansliet och krigs-

befälet samt likaledes af Hollands. Knglands och Öster-

rikes sändebud. -) I.åtom oss nu se till. h vilka åsig-

ter, som i denna punkt hyllades, och hvilka åtgerder,

som vidtogos af den i Sverge qvarlemnadc rege-
ringen.

Redan hösten ar !7()0 och före afresan från

Sverge tyckes Karl hafva låtil sina afsigter mot Au-
gast framskymta. Hedvig Eleonora och likaså Wrede
skrefvo nämligen i Oktober eller November samma år

') Dansk. min. bf. d. il Mars 17u9.

•) Se St. 163-169, 207-216, 227-234.
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till Piper ocli bädo denue förmå konuDjeu slnta fred

med nämude lursfe för att sedermera fä väoda sig

mot y>den barbariske ryssem). Piper svarade, att ban
städse oc!i ifrigt arbetat för samma mäl; men, tillade

han. ja// finner hans maj:t vara sä uppretad mot ko-

nung August för dennes trolösa förhållande, att jag
med all min vältalighet kunnat hittills ingenting ut-

rätta; skall dock med all flit också hädanefter till

samma måls ernående sträfva. Gud beveke hans ma-
jestäts hjcrta. ')

1 början af år 1701 hade rådet erhållit säker

nnderrättelse om höjdei: af Karls förbittring mot Au-
gust och om hans afsigt att kämpa mot denne och

mot Peter på en gång. Bengt Oxenstierna trodde sig

ock veta, att Frankrike, ehuru i största hemlighet,

sökte underhålla den krigiska sinnesstämningen mot
August. Rådet ansåg då vara sin pligt att varna den

aderton-årige konungen för de svårigheter och vådor,

som skulle åtfölja verkställandet af hans omförmälta

beslut. Det skedde i ett åtta ark långt bref af deo
^'5 Febr. 1701;-) hvari lästes bland annat följande.

/ händelse kriget skall fortsättas mot både tsaren ock

mot konung August, blifver eders maj:t fördjupad i

gäld och skuld och kan ej mer fä låna några pen-

ninmr, ej heller bestrida kostnaden för rikets förvalt-

ning. Vi tala ock för de stackars ämbetsmännen,
hvilka hafva dagligt arbete, men dock erhålla ringa

eller ingen lön och måste med hustrur och barn för-

smägta; likaledes för de många fattiga, hvilka hitin-

tills af staten njutii årspenningar. Af underdånig
trohet mot eders majestät och af ömhet för folkels ut-

blottade tillstånd, bedje vi derföre eders majestät söka

befria sig från åtminstone en bland dessa fiender;

häldst från konungen i Polen, hvarigenom vår stat

kunde åter bekomma tullen i Riga oförminskad, hvilken

') Dansk. min. br. d. 2 April 470f.

•') Rik.sark. Konungens och Rådels brefvexlin?.
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ärligen stiger till flere tunnor guld, o. s. v. Jeraote detla

bref skickades en af statskontoret uppgjord kort öf-

versigt, som visade en bri;;t I den vanligaj frodsstaten

af mer än en million, ocli i t)ade Ireds- och krigssta-

ten af mer än ätta millioner; samt eu beräkning för

årets krigskostnad, stigande till öfver sju millioner,

allt dal. s. m. Tillika skrefvo råden till Piper och

Polus och badö dem söka öfvertala Karl till fred med

August. Det var pä dessa bref, som konungen lem-

cade sitt märkvärdiga redan tilliörene i utdrag införda

svar, ') nämligen, alt Kari aldrig mer kunde lila på
den trolöse konung Augusl's ord och löften, och att

Karl således h varken hitintills ve4at eller hädanefter

ville lyssna till något dess fredsanbud ; varande, lill-

lade han, samma förhållande åfven med rysska tsaren.

— Tillika kom underrättelse om, att Piper ocb Polus

icke mägtat någonting uträtta; ocli att konungen, efter

segreo vid Narva, fastade än mindre uppmärksamhet

än förut vid sina rädgifvares ord. >är Karls ofvan-

Dämnde bref blifvit i rädet uppläst, var Johan Gabriel

Stenbock den ende, som vågade pä allvar deremot

höja sin röst. Det är visserligen sannt, sade han, alt

både tsaren och konungen i Polen hafva angripit oss

på eii ganska trolöst sätt. Jag önskar ock, att Gud
ville hädanefter som hittills med sin allmagt under-

barllgen främja vara vapen och vår rättvisa sak.

För Gud är visserligen ingenting omöjligt. Men man
måste ock bedöma sina angelägenheter efter menskligt

förstånd och ej utan nödfall göra anspråk på Guds
omedelbara hjelp; hvilket sker, om man blottställer sig

för två /iender, då man kan slippa ifrån den ena,

o s. v. -)

') Se 21. 168.

') Radsprot. d. 13 April 1T01.

Riksark. Rådels bref till konungen d. 2ö Febr.

1701 med bilagor samt d. 16 April 1701.

Fr. min. br d. 23 Febr. och 9 Mars s. å
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Längre fram på våren samma år kooimo från

Piper nägra bref, bvilka fted sraär(a beklagade konnn-

gens molvilja för freden, elinru August föreslagit läm-

iigen antagliga villkor. *) I anledning häraf beslölo

rådsberrarna elt nytt försök. De ställde så till, att

från Sverges landskap infunno sig ombnd. som hos

rådet gjorde en sorglig målning af folkets tillstånd

och af dess oförmåga att bära så dryga bördor, som
de båda hrigcns fortsättning skulle göra nödvändiga

:

hvarföre ombuden anhöllo, att rådet måtte frambärn
denna landets klagan till honungen och derjemnte bedja

honom sluta fred med Polen. Rådet gjorde så och

öfverskickade nämnde klasoskriffer till IJIfland. Kär-

nan af Karls svar bestod i följande mening. Ulan

krigsorsak och utan krigsförklaring hafna Polen och

Ryssland gemensamt öfverfallit, oss för att borttaga

våra landskap. Jag är beredd gjuta mitt hlod för att

trygga mitt rike mot dylika försök; och för att sätta

fienderna ur stimd till dtras förnyande. Jag betx^iflar

ej heller, att svenskarna äro färdiga att, för vinnande

af samma mål. underkasta sig samma uppoffringar
och att understödja mig i striden för deras eget land.

Folkombuden ville härvid afgifva nya påminnelser.

Men emedan hela ätgerden var en oformlighet, som
stridde emot det lagliga enväldet, vågade rådet ej till-

låta dess ytterligare fortsättande, utan befallde ombn-
oen begifva sig hem, hvilken tillsägelse ock ^esse,

ehuru knotande. efierkommo. -)

Fram pä hösten samma år och etter segern vid

DUna, gjordes ett nytt försök. Rådet samlades hos

Bengt Oxenstierna och uppsatte till konungen ett bref,

hvari de bådo honom i)ka sin > kriget runna ära ge-

nom den af en lycklig fred. Emedan ko?iung August
icke utan Polens bifall kunde gifva något för Sverge

lämpligt skadestånd, borde man med honom ingå för-

') Fr. min, br. d. 6 och 13 April saml 4 Maj 4704.

^ Fr. min. br. d. 4 Maj och 8 Juni 4701,
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hknijiq ocli sed/rmrra pä Rysslands hekoslnad tar/a

sin skada igen. Skrit velsen niedlijnle icke uuskad

verkan. Tvärtom tlusjo räJshPrrarna vid samma lid

moilaga haiinor lör bristande iippsigt ölver landsliöf-

diiiirania ocli för bribtaride drift i verkställandet af

konungens hefallningar. '

1 bö'jan al" året 17ii'2 oeli sedan rådkammaren
blifvit pa ofvaniiämiide sätt tillbakavisad, var det. som
den gamle, pä grahens bräild gående Bengt Oxen-

stierna beslöt ensam taga till orda oeli ensam blott-

ställa sig för konnngens möjliga missbag. Den 5 Mars

år 1702 skickade lian till Karl ett brcf af nngefär

följande innebiill. Han afrfidde på det högsta frän

Kriget mot Angnst; /y del sku//e nödvUndir/t lilifra ett

kri(j ocksd mal /lOiarkarnn : hrilkn, alltid lätta att Ite-

sifjra, dock for sin lättriirlirjhvts skull ror* srnra att

hcirinfja. Kders wajcstäts järfnr. skref han vidare,

hade till fijelp bada jurstarna nf Siefie7ihiirf/en och

/Irandenhurr/ ; men misslyckades dock. Au står Sverge

Isam t. Konung August deremol har på sin sida

sachsare och ryssar, kanske ock s)iart preussare, och

med säkerhet alla ifriga polska k/itoliker. Kriget .'ikall

derpirr redan i sig sjrlp hlifra mycket srart; och än
svårare, om heslutet all afsätta konung Augiu^l rid-

hålles. En sådan plan blir nästan omöjlig att ge-

nomdrifra ; /// den skall uppreta polackarnas stolthet

och äfcen hos andra magtcr väcka uppseende. På
orättvist började krig har man väl många exempel:

men att ett sådant blifvit beslraffådt med tronafsält-

ning, derpå finnes knappt ett enda; och man skall

tycka, alt eders majestät är i denna sak alltför sträng.

Konung (rustaf Adolf slöt fred med Danmark Kilo.

med Hyssland 1017 och slilleständet med Polen W20;
afbördande sig sä den ena fienden efter den andra.

•) Dansk. min. br. i No v. och Dcc. 4701.

FryxtUt Ber XXIV.
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Detta exempel torde ers majestät bura följa och sluta

fred först med konung August; ty man kan svårligen

af honom erhålla något passande skadestånd. Om
ett sådant gåfves i sjelfva Sachsen, skulle det hlifra

svårt, kanske omöjligt alt bibehålla i anseende till dess

läge inne i Tyskland samt den afund och ovilja, som.

deraf föranleddes. Att fordra skadestånd pä bekostnad

af Polen låter sig ej heller göra, utan att mot samma
stat komnåi t ett krig, hvars kostnader, jcmnte det

mot Sachsen och Ryssland, fäderneslandet omöjligen

mägtar bära. Mun kunde deremot taga saken pä
följande sätt; nämligen först förlikas med konung
August och med polackarna, under gemensamt besin-

nande af de faror, hvarmed alla hotas af den mäg-
tiga rysska grannstaten. Till trohets- och säkerhels-

pant borde Polen åt Sverge, men blott tills i^idare,

lemna Kurland och det så kallade polska Liffland.

Sedermera skulle begge staterna gemensamt vända sig

mot liyssland och genom stora pä dess bekostnad

gjorda landvinningar taga sin ersättning. Hvad Oxoii-

slieriia och de andra lierrarna ämuade i sådan hän-

delse begära, är icke kändt, sa fraint det ej öfverens-

stämde aied andra samtidiga förslag, nämligen att Trån

Peipus draga svenska gränsen igenom eller öster om
Ladoga och Onega npp till Ilvita hafvet. Oxenstierna

slutade med följande ord: jag framställer detta icke i

den förmätna tanke, att jag kan bättre än ers maje-

stät bedöma nämnde föremål; utan endast till ers ma-
jestäts pröfning och af ifver för dess bästa. Jag har

haft den lyckan att till deras välbehag tjena fyra Sver-

ges stora beherrskare. Den högsta timliga tröst, som
i denna verlden mig återstår, är min innerliga öfver-

tygelse, att dessa välmenta rader skola af min nådi-

gaste konung hlifva med huldhet mottagna och betrak-

tade som de sista bevisen pä den underdånigsta trohet

och kärlek, om hvilken jag mig städse på det högsta

beflitat, och i hvilken jag skall till min sista andedrigt

framhärda. — Vi känna ej, hvad konungen härotii



35

sagt; blott det. att Oxenstiernas bref icke verkade

ringaste förändring.

Frampa sommaren samma år eller 1702 förhärjade

ryssarna största delt-n af Litfland, och eröfrade i Ok-

tober det vigtiga Nöteborg. 'j Redan är berättadt.

hnru vid denna anderrättelse hela hären och dess

befäl ville skynda frän Polen och till egna,länders för-

svar. -) Rädsherrarna. uppskrämda genom samma
olyckor, inberättade till Karl, hnru landshöfdingarua

anmält rote- och rustliällarnes klagomal öfver de nya

utskrilningarna och öfver svårigheten af att finna inan-

skfip; likaså huru ryssen fayit Xökhorg och skulle

troligtvis snart taga också Xyen, Kexholm och Aanra
samt framtränga till Östersjön; — huru ryssen blef

öfrermodig, scenskarna nedslagna; — huru dessa

sednarc vore för svaga att pä sätt, kriget hittills hlif-

vit fördt. göra den förre motstånd; — huru alla

Sverges bemödanden vore fruktlösa, om rj Karl skaf-

fade skyndsamt slut pä polska kriget för att fa fria

händerpnol Ryssland och kunna dämpa denne Sver-

ges farligaste fiende. ^) Härvid bifogades ett bref frän

eukedroltningen. Hon föreställde Karl, att emedaa
hans vapen blifvit välsignade, och han sjelf fält till-

räckligcn hämna sig pa konung August, borde han mx

återvända och skydda sitt fädernesland mot ryssarna.

Karl säges hafva svarat: att skadan i Liffland ock

Ingermanlaml icke pä något sätt uppvägde, hvad han
i Polen ämnade vinna.*) Piper skref till Ulrika Eleo-

nora: //// fred är ingen liknelse. Gud böje hans ma-
jestäts hjerta att tänka på sina lidande landskap och

') Se 28. H— 21.

') Se 21. 212, 213.

^) Kiksark. Rådet till Karl d. 2 1 Nov. -»TOS.

Rådsprot. Nov.—Dec. 1702.

Dansk. min. br. s. lid.

*) Dansk. min. br. Ett missiv från Karlskrona den 17
Febr. 1703.
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undcrsåiare. Jag iaktta rjer (liligt livarje tillfälle att

hans majestät sådant föreställa; men hittills fåfängt. •)

Danska säDdebudet skref till sitt hof: i denna punkt

gälla inga skäl, utan endast del gamla ordspråket:

Sic volo, Sic jubeo, stat pro ratione voluntas. 2)

Är 1703 kom konnrigens påbud otn en ny gerd.

Såsom ovanligt vid sädaua tillfällen, iippgats som skäl,

att man ej ännu kunde fä slut pä del af trolösa fien-

der påtvungna kriget. ^)

Det var under loppet af detta ar. som ryssarna

eröfrade Nyen och hela Ingeruianland samt bijrjade

anläggningen af Petersburg och ('ronslott och för för-

sta gången visade sin Ilägga i Östersjön. Sorgen och

oron i Sverge blefvo stora, och rädet beslöt ännu ett

försök: men, som det tyckes, icke sjelft, utan genom
statskontoret, ifall dettas silfror skalle verka mer än

rådets ord. Den 5 Oktober affärdade nämnde ämbets-

verk till Karl en skrifvelse, som visade inkomsternas

fall, utgifternas stigande, undersåtarnas armod, hem-
manens förvandling till skattevrak. den stora växande

statsbristen, o, s. v. Man ansåg sig böra tydligen

framlägga allt detta, emedan det spordes, att ute i

fäillägret lunnos fiersoner, som mente, alt nöden i

landet icke vore så svår som rådet sagt. och att man
icke till hären ntbetalt några serdeles dryga summor.
Intet tillfredsställande svar kunde dock från Karl er-

hållas. *) Deremol berättades gång på gäng. hur han

påstått, att Ryssland icke förijente någon uppmärk-

') Riksark. Ulrika Kleonoras bref; från Piper d. "20 INov.

4702.

^) Dansk. min. br. d. 3 Dec. ITu-i.-

Så jaa helaller och vill. och behöfver
ej skäl för min vilja.

*) Riksark. Karls biel till rådet d. 30 Mars 1703.

*) Hådsproi. d. t"» Sept. 1704 mod bilagor.
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skada. ')

Våren och sommaren 170i, och medan Karl höll

på att gpnomdrifva Slanislai lionnngaval. inbröt tsaren

i Litriaud. tillintetgjorde svenska flottan pa Peipos,

slog Schlippenbach samt började angripa Dorpt och

Narwa. såsom vi redan berättat. -) Bestörtningen i

Sverge växte. Den 18 .Inni atTärdade statskontoret

till Karl en ny skrifvelse af ungefär samma innebåll

som den förra, och tillade: om ers majestät i år lik-

som i fjol skickar nt/a vexlar, sä veta vi i sanninf/

icke, hcurmed de skola inlösas. Derjemnte sändes om-

igen mänga och utförliga räkenskaper för att ådaga-

lägga .statsverkets olyckliga tillstånd och dessutom

från Wrede och frän kamrern i militia^- kontoret

Wallrav.e några enskilda bref till Piper, innehållande

samma ämnen jemnte böner, att Piper mätte framlägga

allt detta tor konungen och sålunda förmå denne till

fred med Polen. ^ Brefven trätfade Karl i Lemborg

under det han höll på tvinga dervarande polackar att

erkänna Stanislaus såsom konung. Det var här och

på samma gång. som Karl också erhöll underrättelsen

om Narwas förlust. Säkert hafva båda delarna gått

honom djupt till sinnes, fast man icke derom cger

någon utförligare kännedom. *) Det svar, statskon-

toret erhöll, bestod i loford öfver kontorets Hit och

sorgfällighet vid statens upprätthållande; och i yttrad

förhoppning, att kontoret skulle på samma sätt fort-

Fr. min. br. d. 24 .Maj 1704.

-) Se sa. 2«—29.

') Rådsprol. d. lö Sept. 1704.

Riks ar k. Ada Histor. Statskontorets bref under-

skrifvet at F. Wrede, G. Wallrawe, Geijer m. fl. till ko-
imnffen d. 18 Juni 4704 med bilagor. G. Wallrawe och

K. Wrede till Karl Piper d. 23 och 25 Juni i7o4.

M Jfr ÄB. 272.
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fara, samt slutligen i underräftelse om, att Karl an-

modat banken lemna än llere förskott. *)

Innan detta svar anlände till Stockholm, fick man
derstädes veta, att ryssarna tagit Dorpt och Narwa;

och nu u)ed en icke obetydlig flotta visade sig i Fin-

ska viken och derifrån hotade Sverges kuster. Redan

ville en hop arbetsfolk fly från det blottställda Stock-

holm; -) och man talte om, att enkedrottuingen och

prinsessorna borde flytta undan till Göteborg. '') Under

stor förskräckelse ropade allt folket på kraftiga an-

stalter till landets eget försvar; och man fordrade af

statskontoret dertill behöfliga medel. Men statskom-

missarierna voro rådlösa och hade föga penningar att

gifva. Verket bad i stället, att rädsherrarna,] såsom
af kongl. majrt* förordnade att bevaka allas bästa,

måtte vidtaga nödiga anstalter, på det icke riket skulle

på engång falla öfver ända. Häraf föranleddes åter-

igen långa och sorgliga öfverläggningar. *) Johan Ga-

briel Stenbock inskickade skriftligen sin mening, ut-

tryckt på följande sätt. Mer Un ord och penna
kunna utföra, är beklagligt, att hans majestäts höga

och dyra person ristas sä länge och längt borta i

främmande land. Ty utan Guds hjelp och hans

majestäts ärorika vapen och närvaro samt en ha-

stig fred skall riket störtas i djupaste elände; det Gud
den aldrahögste af barmhertighet och för Kristi skull

nådligen afvände, önskas af den, som i grafven och

döden är min allernådigste konungs underdånigste och

tropligtxgste tjenare och undersåte Johan Gabriel Sten-

bock. Rådet beslöt ett betänkande till konungen i dy-

lik anda. ^är efler några dagar samma bref framla-

des till underskrift,, lästes deri följande ord: )>rikets

') S. st.

^) Rådsprot. d. 22 Sept. 1704.

=') Fr. rain. br. d. 20 och 24 ^ept. 1704.

") Se i synnerhet protokollet d. V6 Sept. 17(
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))räddning beror på, att kongl. maj:t med det första

vkommer sina undersåtare till hjelp.» — Men Gylden-

stolpe tyckte, att dettn ordasätt var för djerft och såg

ut, som tillmätte man sig rättighet att gifva hans mn-
jestät rad. Falkenber? luente väl vara bäst att fala

nt rena sanningen; luen Johan Gabriel Stenbock var

ej tillstädes, och slutet blef, att ofvanstäende ord skulle

utgå och i stället insättas, att rikets räddning berodde

pä hans maj:ts ärorika vapens annalkande till dess

rike. '] Men å andra sidan tyckes nöden hafva ingif-

vit nytt mod; ty det bref, som afsändes, innehöll föl-

jande märkliga ord och varningar. Tsaren, heter det.

köper skepp och förhyr sjö-officerare och har snart

en betydlig flotta i Östersjön. Pä samma sätt som

andra folk, börjar också ryx.sen att numera med kloka

rådslag understödja .sin stora magt. Denna vår skad-

ligaste fiende kan blott af eders majestäts egna vapen

hejdas. Sker det ej, förutser rådet med häpnad och

hjertängslan hela fäderneslandets snart hotande fall.

Frän alla håll höres allmogens qvidan, och folkets

uthlotfade tillstånd gör det till en omöjlighet att upp-

rätthålla den till undergång lutande och snart .sönder-

bristande staten; så framt ej ers majestät allernådigst

hehjertar sitt rikes räddning och sina fatliga underså-

tares hjelp och skaffar oss den ädla högst efterlängtade

freden. Hela verlden vet och erkänner rättvisan, af
eders majestäts sak, .så att man kan förmoda Guds
underbara hjelp hädanefter som hittills. Men af öf-

versända handlingar täckes eders majestät inhämtn

omöjligheten för landet att länge pä detta sätt fort-

fara, om ej hela verket skall stanna af, o. s. v, '^)

På delta bref svarade konungen, att han visserligen

trodde, hvad rådet anfört om landets trångmål och

om svårigheten att uthärda de tunga bördorna. Men,

') Rådsprot. d. 45. 17 och 22 Sept. <704.

'; Riksark. Rådet till Karl d. 22 Sept. 1704.
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att yöra slut pä kriget ock skaffa oss en ärorik fred.

Vi arbeta efter förmåga att den samma vinna; men
måste bedja Gud om tålamod. Hjelpen är ofta när-

mast, när nöden är störst. ')

Vid samma 'tid fordrade Kar! liil sig 300,000 d.

s. u). ovillkorligt; ty han hade pä sitt hedersord lo(-

vat dem ät Stanislans: -i och sin segrande krigshär

använde han att jaga Angnst nr Polen, besegra dennes

troppar vid Punilz och genom vinterqvarteret i Raviez

skydda samma Polen och Stanislaos mot nya infall

frän Sachsen.

Det var nn och i följe af konungens alla fordrin-

gar och af ryssarnas förfärligt hotande framsteg, som
rädet hösten 1704 föreslog och Karl gillade och lät

påbjuda ') den dubbla krigsgerd. om hvilkeo vi förut

talat. Rådet vågade i början ej trycka knngörelsen

derom. utan kringskickade den blott i afskrifter. ')

Missnöjet blef häftigt. Man klagade, att gerden var

obilligt fördelad och för stor, m. m. Många landsliöf-

dingar ingingo med föreställningar om omöjligheten för

folket att utgöra denna nya skatt; — och med berät-

telse om, huru mycket af förra årets gerder ännu var

obetnldt, icke af brist på vilja, nian af brist på me-
del; — och slutligen med en ödmjuk bön, att konun-
gen antingen mätte nedsätta gerden eller gifva aoslånd

) Riksark. Ada Histor. Karls Lref till rådet d. <7 jNov.

4704.

') Rådsprot. d. 45 Sept. 1704; enligt annan uppsiift

600,000 dal. sm.
^) Rädsprot. d. <ö Sept. 4704.

Riksark. Karl till rådet d. 17 Nov. 1704.

Fr. och Dansk. min. br. hösten no4.

*) Dansk. min. br. d. ö Okt. 4704. — Jfr. Kamrer
Sandbergs simlingar, af hvilka dock ses, alt påbudet
sedermera blifvit tryckt af åtminstone landshöfdingen i

Uppland.
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med ilpss erlä^^ande, m. m. Dessa laodshöfdins^aruas

bref skickaiio rådet till koaungen jemnte eget utlalaude

i samma rlgtnlng. Karl svarade: landshöfdingarnas

anmärkningar äro grundade. I hafven i denna sak

förfarit med mera hast, äa rätt var, och utan att oss

derom rådfråga. Vår a/sigt är ingalunda att för-

tynga värn undersåiare. En våldsam utmätning kan
göra dem missnöjda och i tår främaro åstadkomma
obehagliga följder. Mo,n skall söka först förmå don
till fuilo betala förra årets gerder och sedermera på
det närvarande årets så mycket, som med godhet
erhåUas kan, för att icke minska fillgifrenheten. Vi

vänta detta af edert förstånd och skicklighet. Vid

samma tid skref han till rådet ett annat bref. hvari

lästes följande. Rådet skafl tillsammans med defen-

sionskommissjonens medlemmar laga så, att intet felas,

af hvad vi hehöfva; och jag ålägger eder, dem och

statskontoret att noga verkställa allt, hvad jag befallt;

tij jag hoppas, att statsmedlen skola vara tillräckliga

för dessa utgifter. ') Den 30 November af?ick frrlo

konungen ett bref. iivaruti han gaf förhoppning om
snar både fred och hemkomst: men rådet frodfie icke

härpå: utan ansåg uppgiften som en list af Piper, i

afsigt alt med hopp ouj snar förändring uppmnntra
folketJill tålamod. 2).

Ar 1705. För aJt locka Karl hem igen. föll man
tid efter annan på allehanda förslag. Ett sådant var

att förmäla honom med en prinsessa af Anspach; ^)

— eit auiiat att konungens begge systrar skulle be-

söka hans vinlerqvarter och förmå honom till tred;*)

') Fr. min br. Nov. <704-. Utdrag ur rådets bref till ko-
nungen d. 8 Nov.-, och ur konungens till rådet d. <8

och "23 Nov. 1 704.

^) Fr. min. br. d. 8 Jan. och 4 Febr. 470ö.

'; Fr. min. br. i Febr. 1704.

\ Se 21. 278.
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— ett tredje att yllerlisaie utskicka bref och böuer,

hvilket ock ett par gåuger försöktes; ') — ett fjerde

att låta Piper första, det svenskarna skulle anse lio-

Dom som orsak till fadeiueslaudels oI\ckor, så framt

han ej snart .Tterförde konung:en till riket. Men Piper

ursäktade sig med konungens orubbliga vilja ocli lued

sin egen oförmåga att på densamma i vigtigare fall

ulöfva minsta inverkan. -)

En och annan trodde, att rådet i sin nöd hade

till konungens bemlockande tänkt på också audra och

vådligare medel; t. ex. att föranleda ett krig mot Dan-

mark i hopp, att ett sådant skulle rycka Karl den

tolfte ur Polen, likasom det är 1657 gjorde med hans

farfar. Andra påstodo, att rådet med Hit lät ryssarna

göra stora framsteg, för att derigenom tvinga Karl

lill fred med August och att vända sig mot tsaren. ^)

Men alla slags bemödanden att böja Karl blefvo

fåfänga. 1 början af året lästes i ett hans bref till

rådet följande : vi förnya våra befallningar om hä-

rens och floUana utrustning till landels försvar; och

hoppas, alt de hlifva noggrannt verkställda, och att

medlen räcka till genom den dubbla gerden och femte

penninge-tillökningen, h vilka vi bifallit. Vår vilja är,

att ingenting skall felas för hären, och att soldaterna

hlifva väl födda och klädda. Vi skola hålla sträng

efterräkning med dem, som i denna vigliga sak göra

sig skyldiga till försumlighet eller egennytta. Vi öm-
ma likaledes för våra undersätarc. Skonen dem så

mycket möjligt och utkräfven hos dem skatterna mera
med godhet än med våld ! *)

') Fr. min. br. d. 20 Maj 4705.

-) Fr. min. br. d. 8 Maj ilOö.

*i Fr. min. br. d. 3 Jan. 4703.

") Fr. min. br. 4705. Afskriit af konungens bref tillrådet

d. 10 Jan. 4705. — Flere dessa af franska sändebudet

åberopade och afskrilna bref irån Karl till rådet, hafva

vi ej i riksarkivet ännu paträfTat.
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I Juni samma är erhöll rådet från honom en ny

skrlfvelse, hvari lästes följande. Till fredens erhål-

lande kiinnen i mycket medverka genom visad drift

att anskaffa allt, hvad rår krigshär behöfrer. Med
någon omsorg skolen i nog kunna dertill u/finna nö-

diga medel, utan att plåga och ulblotla våra nnder-

såtare; fy vi vilja icke, att man tvingar dem till er-

läggande af den dubbla krigsgerden, utan den skall

med godhet utkräfvas af sådana, som- dertill hafva

råd och lägenhet. ') Naf(ra veckor efteråt och när

Stanislai kröning sknlle senomdrifvas, afsände Karl till

rådet en annan skrifvelse, hvari det hetle: nya tvi-

ster här i Polen tvinga oss att oka vår krigshär till

60,0(>() man. Detta kräfver nya utgifter. I hafven

visserligen sagt oss, att våra undcrsåtare hädanefter

icke kunna bära några dylika. Men vi hoppas, att

i till förnödenheternas anskaffande skolen finna medel,

utan att bringa folket till ytterligheter. 1 kunnen pd
.städerna öfverflytla de .^katter, som bönderna icke för-

må draga. I öfrigt förnya vi vår befallning, att icke

med våld utkräfva den dubbla krigsgerden. '')

I ögonen fallande äro motsägelserna i Karts före-

skrifter; ena gången att nfkräfva gerderna med god-
het ; andra gången att ovillkorligt anskaffa allt, hvad

Karl fordrade och hären behölde; båda delarna sam-
tidigt och med hotelse af straff för olydnad i både

ena och andra fallet.

Rådsherrarnas belägenhet blef härigenom ganska
svår. Gerdernas allvarliga ntkräfvande skulle öka miss-

nöjet, fattigdomen, skattevraken, och Karl kunde då

förebrå rådet att icke. enligt hans befallning, hafva

blott ^>mcd godhet utkräft gerden.)j Men »utkräfd med
godhet», räckte den hvarken till rikets försvar eller

till Karls fordringar; och denne skulle dä kunna säga,

') S, st. Ett utdrag ur konungens bref till rådet d. 17

Juni 4705.

O S. st. d. 22 Juli 1705.



att rädet var orsak till liäreas förluster ocli till fre-

dens fiirdröjaude, emedan det ej skaffat medel att med
krafl föra och nfslula kriget. Alt för häftigt lägga

skattebördorna pä de fä rika, som funnos i landet,

ansågs äfven vådligt; ty vid första försök i sädan

väg skulle dessa, för det mesta varande utländnlngar.

genast rymma riket. ') A andra sidan hade en mång-
faldigt npjirepad erfarenhet lärt rådet, att genom före-

ställningar hos konungen stod ingenting att vinna.

Under loppet af åren 1706 och 1707 blefvo ock så-

dana i mindre antal afgifna, troligen äfven derföre, alt

konungen, under vistelsen i det rika Sachsen, mindre

än förut iog sina uudersåtares krafter i anspråk.

Hufvudorsaken till Karls döfhet vid rådets före-

ställningar var utan tvifvel hans begär att afsätta Au-

gust, och hans längtan efter krig och krigsära.

Smärre bidragande orsaker funnos ock. Han tyckes

hafva misstänkt, att rådets ifver för fred med Polen

kom af begär att fasta Sverge vid antingen franska

eller holländsk-engelska partiet, allt efter som ifråga-

varande rådsherre var eller troddes vara genom mutor

vunnen, (jissningeu torde de första åren ej hafva

saknat allt skäl. Men från och med 1702 hafva råds-

herrarnas böner om fred med Polen otvifvelaktigt fö-

restafvats af verklig kärlek till fäderneslandet och af

fruktan för Rysslands växande magt. — En annau or-

sak till Karls köld var. att några personer påstodo, det

rådets längtan efter fred härledde sig från afund öfver

det stora inllylande. Piper genom kriget fick tillfälle

att som ensam rådgifvare utöfva. — Eu tredje orsak

var, att Karl, enligt några personers förespeglingar, icke

trodde nöden i fäderneslandet så stor, som rädsher-

rarna densamma beskrefvo, och, som man sade, med
öit öfverdrefvo; utan att dessas framställningar kouimo

dels från begär att ställa sig in hos det skattdragande

folket, dels frän personlig beqvämlighet och egennytta.

') Fr. min br. d. 2 Juni 1700.



45

Hvilka dessa Karls Cörledare voro, vet uiaii ej med

säkerhet. Men Hnmujerhielm. Mejerfolt. La?ercrona

och äfveu Tessin och Feif omtalas som löremal för de

trefvande misstaukariia.

Hvad äu raä hafva varit orsakeu till komiugeus

nj)|»föran(Ie, säkert är. att liiljderna Itlefvo mer ocli

mer förderlliga. I Februari 1708 lät statskontoret för

rådet anmäla sin fullkomlisra oförmåga att fylla arets

statsbehof och sitt l)ekymmer deröfver; liäldst konnn-

?en tlere gånger tillskrir\it stafskommissarierna härda

l)ref derlöre, att de ej knniiat skaffa iioiiom tillräckliga

medel. Men det a ar dem nn sa n)yckef mer omöjligt,

som vanliga statsbristen steg till nära 3 millioner. Vi

veta ej, hvad utviig rädet vidtog. Men fram pa som-

maren blef tillståndet i hög grad oroande genom miss-

växten, hnngersnöden och sint ligen genom oron öfver

Lybeckers och I.ewenhaupts nederlag och än mer Öf-

ver konungens tiig till I kran. ') Redan i ^lars 1708
hade man i Stockholm icke pä lång tid haft bref frän

hären. Hvad man om dess företag visste, kom frän

ntländningarna. -
j 1 December 1708 afskickade rädet

till konungen en skrifvelse. Iivari landets nöd och far-

liga belägenhet blefvo framställda. .Som trof^na un-
fiersätare, skrefvo de, böra vi härom underrälln ers

majestät. Men sins emellan hörde man dem säga, alt

detta bref skulle troligtvis medföra lika liten verkan

som de förra. Vi känna ej ens, om det någonsin

framkommit.

') Rätta staliiingen är verkligen Ukraine. men vi hafva

bibehållit det slaisält, som öiverensstämmer med vanli-

gaste uttalet.

•) Dansk. min. br. i Mars, April och Maj 1709.
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SJUNDE KAPITLET.

KONUNGENS OCH RÅDETS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE.

Främst möter oss Karls höst drifna misstankar

Diot råtlct, dels för personlig egennytta, dels octj kan-

ske än mer för planer att inskränka kouungamaglen.

Isisteu, utbildad redan hos Karl den elfte, öfverflytta-

des på Karl deu tolfte och stegrades och stadfästades

genom de förseelser, till hvilka rådet i någon man
gjorde sig skyldigt, nämligen oenighet, egennytta och

gåfvor, mottagna af främmande magter. Dessa verk-

liga fel blefvo i Karls ögon förstorade dels genom
hans eget misstänksamma lynne och dels genom rael-

lanlöpare och sqvaller. Redan äro omtalade de orsa-

ker, som Karl trodde ligga till grund för rådets böner

om fred; deribland ock den, att de ville göra sig be-

hagliga hos folket. Sanut är ock, att de redan nu

läto någon gång konungens obenägenhet för fred kom-
ma till de högre ämbetsmännernas kännedom. Men
ait de på sådant sätt bearbetat medel- eller lägre

klasser, derpå finnes intet bevis före år 1713.

Rätt kinkiga för rådet voro de nyss anförda mot-

sägelserna i konungens föreskrifter. I början hette

det alltid : så och så stora summor måste skaffas, så

och så många soldater nlskrifvas, och det utan någon

invändning. Men efter 1704, och i samma män kla-

gomålen öfver landets fattisdom blifvit högljuddare.

började Karl att härutinnan föra ett annat språk; be-

fallande esia gången raildliet i skallernas iitkräfvande.

och holatide andra gången eller pä ett annat ställe i

samma href med hårda stratT, om ej rådet anskaffade

allt, livad hären briiöfde och Karl föreskref. Vi hafva

1 förra kapitlet anfört exempel af sådana bref, och

påpekat det val och det qval, som af dem föranleddes.

Märkviirdig och härmed sammanhängande var ock den
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omständigbeten, att nuder förslå krigsåren nlskrefvos

gerderua i Karls eget namn; men frän och med 1703

Jör det mesta i rådets.

Vi vilja här lemna en ungefärlig teckning af det

sätt, hvarpa förhäliandet mellan rädet och konangen

under denna tid utvecklade sig.

Uppträdena vid kröningen och rådsherrarnas för-

bigående under fredsåren ') hado naturligtvis gjort dem
i någon mån missnöjda, eliurn man derom icke eger

närmare kännedom. Sedermera och under krigsåreu

får häldaforskaren tillfälle att då och dä kasta en blick

in i deras hjertan och höra ett eller annat uppriktigare

ord från deras läppar. Redan hösten 1701 yttrade

de ovilja deröfver, att Karl icke lyssnade till deras

många och, som de tyckte, grundade föreställningar

om nyttan af att sluta fred med konung August. -)

Längre fram likaledes deröfver. att konungen band

deras händer så strängt, att de icke tordes på eget

bevåg vidtaga någon enda åtgerd, äfven om den varit

af högsta nöd påkallad. 3; Man visste t. ex. med
tämllg säkerhet år 1702, att Danmark ämnade göra

ett infall i Skåne, ehuru det sedermera inställdes. .Men

för att vara beredd på försvar, lät rådet och i syn-

nerhet pa Hans Wachtmeisters enträgna begäran skicka

till det hotade landskapet en hop troppar, innan be-

fallning kunnat inhämtas från Karl. som dä stod i

trakten af Krakau. Han bJef missnöjd och förebrådde

Wachtmeister för litet mannamod, och rådsherrarna för

mycken sjelfmyudighei, och att deras fjeskaude skadat

landet och gjfvit danskarna anledning att skratta at

svenskarnas räddhåga. Efter uppläsandet af ett sådant

bauuebref, sade Johan Gabriel Stenbock: lydimdcns

ära ur den enda, som numera oss återstår. *)

') Se 31. 31.

-) Fr. min. br. d. 16 Nov. 1701.

^ S. st. d. 6 Juni -1703.

") Rådsprol. d. 7 och 10 No v. 1702 och 6 Mars 1703.
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Rådet og:i!Iade ytterligare, att Sverge måste be-

kosta Stauislai npphöjelse, och till ocli med hans hof-

hållniD,?; ') — likaså att i polska och Alt-Ranstadter-

frederna blef ät Sverge ingen fördel betingad, icke ens

ersättning för krigskostnaderna;'-) — likaså att Karl

stundom tycktes med tlit göra tvärtemot, hvad rädet

föreslagit. ') Det hade t. ex. anmält, att mauga och

svära klagomål inlnpit mot Schiippenbach; men konun-

gen svarade med att utnämna samme man till vice

guvernör i Estland. *) Någon gång hörde man råds-

herrar öppet ogilla en och annan Karls ätgerd, t. ex.

då Stenbock, ^Yrede och i synnerhet Liilieroth ladlade

det sätt, hvarpå Karl afvisat preussiska prinsens frieri

till Ulrika Eleonora. ^) MIs Bielke och andra vågade

säga, att ett blodigt krig enda- 1 för att afsätta ko-

nung August vore en okristlighet; och rädet uttalade

i iörtrogna kretsar sin fruktan, ^ilt konungens egen-

sinne skulle slutligen medföra mänga olyckor fur fä-

derneslandet. ^)

År 1707 föreföll ett samtal mellan Wrede. Fal-

kenberg, Horn och den nyss hemkomne generallöjtnant

Spens. Ingen visste då för tiden, hvart den i Sach-

spn slående Karl ämnade sig; men allahanda rykten

tlögo kring landet, och ofta nog om nya trou-omstört-

ningar. Den gissande allmiinheten visste dock ej, hvem
det var. som denna gång skulle afsältas: tsaren i

Linköp. Ark. Benzel. Collecl. luii lill rådet d. 2

Jan. 4703.

') Fr. min. br. d. 20 Juli och vr, Okt. 'ITuI: d. 4 Okt.

MOö.

-) Fr. min. br. Campredons relation -1718.

3) Fr. min. br. d. 47 Maj 1704.

") Rådsprot. d. 19 Dec. 1704.

''j S. st. d. 7 Okl. 1704.

•*) Dansk, ocli Fr. in in. br. d. 24 Maj 1702 och l-'i Mars
1703.
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Ryssland, pafven i Rom eller kejsaren i Wien; ty det

var under tiden af Karls Iiäfti^a ovilja uiot sistnämJide

furste. ') Man frågade, hvad Spens trodde. Denne

svarade: jag känner konungen frän barndomen bättre

<in någon annan. Men hvarken jag eller någon
människa kan utgissa hans planer. Han uppgör dem
ensam och för sig sjelf och ofta på grund af ett

blott infall; men alltid i öfverensstämmelse med den

föreställning, man hos honom inblåser; nämligen, att

han är född till någonting så stort och utomordent-

ligt^ att historien ännu icke företett dess like. Han
tror sig vara en Guds fiskal till det ondas bestraf-

fande på jorden. ^)

När Kar! 1708 om vSren rigtade sitt tag först

mot Rysslands medelpunkt ocli sedermera mot Ukrän,

blef sinnesstämningen inom rådet än mera dyster.

Många togo för afgjordt, att han beslutat afsätta Pe-

ter, likasom han gjort med August; ^) andra, att han

aldrig mer skulle återkomma till fäderneslandet, utan

antingen stupa, eller ock efter tsarens afsättning börja

något annat krig. *) Den i Stockholm varande fran-

ska ministern skref till sitt hof sålunda: alla, som
känna konungen, säga, att han med hänförelse älskar

kriget och icke önskar någonting högre, än tillfällen

titt utmärka sig; — att medfödt mod och oafbruten

lycka ingifmt honom den tron, att alla hinder kunna
af honom lätt besegras; — att han är tyst, sluten,

verksam, känshlös och outtröttlig vid alla mödor och

försakelser; — att hans enda nöje är krigståg, be-

svärligheter och strider; hans enda ära oberoendet. ^)

') Se 81. 33i-3i7.

*) S, st. d. 6 April 1707.

») S. st. d. 4 Aug. 4708.

*) S. St, d. 2< Mars 4708.

^) Fr. min. br. d. 26 Jan. t707.

PryxelU Ber. XXIV.
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INär Karl gick (ill det inre af Ryssland, skrof samme
man: konunf/en försummar allt, livad mensklig för-

sigtighct bjuder, och hvad äfien de största hjellar iakt-

tagit. Han gar till sitt mål med hufvudel rakt i väg-

gen, ') utan att tillbakahållas af några skäl. Man
tror, att han ämnar efter rysska krigets slut gä mot

påfven, och sådant är icke omöjligt. -) Dessa frans-

mannens omdömen liafva sin märkvärdigliet, icke blott

såsom hans egna, utan ock såsom troligtvis varande

aterljiid, af livad man tänkte och sade i de kretsar,

inom hvilka han umgicks.

Fijrliållandpt har ännn en sida. De fleste, som
då sntto i rådet, hade varit Karl den elftes män och

med honom dellagit i uppförandet af hans starka och

ordnade statsbyggnad samt i framkallandet af det väl-

stånd, svenska folket under nämnde konung åtnjutit.

Samma herrar kunde således ej utan grämelse och

harm se sådana sina egna och den store företrädarens

jätteverk nedrifvas i grus och det älskade fäderneslandet

störtas i nöd och elände; och detta utan något nöd-

tvång, och blott för tillfredsställandet af ett personligt

tycke och infall. I det längsta bibehöllo de likväl mot

Karl den tolfte en berömlig trohet. År 1703 beslöto

de att påbjuda gerden i sitt eget och icke i konun-

gens namn. De ville derigenom vederlägga sina ill-

viljares beskyllningar och visa sitt nit för hans bästa, ^)

sin beredvillighet att till och med draga folkets ovilja

från konungen och på sig sjelfva. Vid många tillfällen

finner man ock, huru de sökte för den stora allmän-

heten dölja allt, som kunde oroa eller reta sinnena, t.

ex. konungens obenägenhet för fred; motgångarna vid

rysska gränsen; Lybeckers och Lewenhaupts olyckor

o. s. v., samt å a-ndra sidan att lifva folkets mod

') Tete baisse.

') Fr. min. br. d. IS Aug. 1708.

3j Rådsprot. d. 29 April i703.
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genom förlioppnlDfar om snar fred och om bällre tiiier-

Det säges ock, alt rädet (örteg Peters är 1704 mot

Narwa visade mildlicl; men deremot öTverdref beskrif-

ningen om ryssarnas grymhet; ') allt naturligtvis liir

alt egga svenskarna till Ihärdigt försvar.

Några hafva påstått, att nämnde radsherrar före-

haft aristokratiskt-repubJikanska planer, riglade mot

konnogamagten. Kanske, alt en och annan tanke lekt

deråt; men i allmänhet var förhållandet ännu helt an-

norlonda. De, som nn för tiden hyste dylika planer,

hörde egentligen till det hög-adliga partiet, hvilket var

flendtligt sinnadt mot dåvarande råd, emedan dettas

nästan alla medlemmar deltagit i reduktionen ech i

enväldets införande. Mot högadelns hat och småfol-

kets afnnd hade den lidens rådsherrar intet annat stöi!

än just konangamagten. Derföre, faslän vi hört dem
sinsemellan fälla hårda ord mot den enväldige konun-

gen, så tyckas de likväl ännu icke hafva hyst några

planer mot det konungsliga enväldet. En VVrede, Gyl-

denstolpe, Falkenberg, Karl Gyllenslierna hade sjelfve

gjort sin lycka genom att slörla det högadligt republi-

kanska partiet och införa och upprätthålla den oin-

skränkta konungamagten. Denna samhällsform hade

hopväxt med deras åsigter, vanor «ch personliga för^

hållanden. De lyckliga följderna under Karl den elf-

tes tid hade än mer stadfäslat tillgifvenheten rör den-

samma. De ville visst icke, åtminstone icke ännu,

siörta ett statsskick, som de ansägo för deras eget

verk, deras egen ära; än mindre införa ett annat,

som skalle efter all anledning lerana magien i händerna

på deras högadliga fiender.

Denna tidens rådsherrar stodo likväl ganska trångt.

A ena sidan hade de emot sig konungens missnöje

och misstroende; — å den andra det högadlij:;i par-

tiels ovilja; — och å den tredje den stora ofrälse

allmänheten och dess vanliga afund mot lörmän

') Dansk. min. br. d. il Sepf. 17C4
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och hö^re samliällskiasser. Denna allmänhet knnde ej

heller föreställa sisf, att den enkelt och tarfli^t lefvande

konungen var orsak til! de dryga gerder, som år ut

och år in tryckte landet. Närmare till hands låg den

tanken, att det var rådet och de store, som egenmäg-

tigt utskrefvo eller åtminstone egennyttigt hortslösade

samma skatler. Att rådsherrarna tvärtom voro de,

som talade för fred och för utlagornas nodsättande;

men att det var konungen, som förlängde kriget och

(lerigenom gjorde gerderna oundvikliga; — om dessa

sanningar fuigo rådsherrarna icke upplysa samma all-

mänhet, ty de skulle derigenom hafva ledt oviljan från

sig och på konungen, hvilket strldt mot deras tro-

hetsed. De måste derföre bära den tnnga bördan att

misskännas, kanske hatas af både konungen, högadeln

och folket. Utvecklingen af dessa förhållanden skall

visa sig längre fram.

ÅTTONDE KAPITLET.

SINNESSTÄMNINGEN 1 LANDET.

Den teckning, ofvanstående kapitel lemnat, gäller

hufvudsakligen tänkesättet hos rådsherrar och högre

ämbetsmän, till en del ock hos adeln. En helt annan

asigt rådde hos mellanliggande och lägre samhälls-

klasser. Dessa voro till största delen i okunnighet

om konungens sinnesstämning och om rätta orsakerna

till krigets långvarighet och utlagornas tyngd. Redan

är omtaladt, hur denna okunnighet underhölls genom
rådets tystnad och genom frånvaron af all tryckfrihet.

De tidningar, som nlgålvos, innehöllo nämligen endast

det, som regeringen ville låta komma till allmänhetens

kännedom. Likasom »fla Karl den elfte, så hade ock

Karl den tolfte nästan förbjudit sina officerare, att
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(ill hemlandet inberätta. livad de om offenlliga angeiä-

genheter falt veta. ') Det enda och töinämsta, sora

deu stora allraäDheteu med säkerhet och sanning hade

sig i denna sak bekant, var således, att tsaren och

konang August på lömskt ocb orättvist sätt anfallit

Sverge. Man flck sedermera om dessa förhållanden

icke läsa något annat än svenska kansliets slafsskrif-

ter och konungens kungörelser om nya gerder m. m..

och alla dessa uppsatser försäkrade, att det var sam-

ma fiendtliga grannar, som också allt framgent för-

längde kriget, och alt Karl deremot, så vidt, på ho-

nom berodde, sökte skaffa landet fred. Folket tog

alltsammans för sanning och befraktade, serdeles un-

der de förslå åren, kriget såsom ett oudt, hvilket

visserligen var ganska tryckande, men oundvikligt;

och som för fäderneslandels, ärans och rättvisans skull

måste bäras. 1 afseeude pä Karl sjelf ingåfvo hans

många ovanliga egenskaper och lysande segrar en

djup och verklig vördnad, som i synnerhet nnder för-

sta krigsåren gjorde sig allmänt gällande. Man äi%

skref danska sändebudet är 1701, förtjust öfver hans
tarflighet och mod, och sedan han nu mer och mer
laggt bort den förra ungdomsyrheten, fattar man för

honom en oupphörligt stigande aktning. '^)

Dessa känslor blefvo dock under årens lopp hos

mången försvagade, och ilet af flera orsaker; men i

synnerhet genom krigets långvarighet och bördor. Se
bär förhållandet i olika samhällsklasser!

Presterna ledo visserligen genom gerder, genom
dragon- och knektehållet samt genom tillväxten af

ödeshemmanen, från hvilka ingen tionde kunde erhål-

las. Men i allmänhet bekommo de sin lön bältre äti

andra ämbetsmän. Karl var ock liksom lädren en

väldig försvarare för statskyrkan samt dess enhet och

inagl. Anledningarna till belåtenhet och missnöje mot-

') Ransk. min br. f70?.

'i Dansk. min. br d. Iti Nov. <7i)l.
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Vägde hvarandra, och blott rå allvarliga klagomål hör-

des fråti dclla håll. Mot deii tidens pietister var der-

emot Karl den loKle nuder Ifrågavarande år myckel

sträng. Sådant jemnle hans krigiska lynne väckte

dessas ogillande, hvilket de, ocli i synnerhet den rykt-

bare Boethius, låto i skrift och tal påskina, om hvil-

ket alK mera framdeles,

liorgerskapets lott blef tyngre, och dess utla-

gor tredubblade. Krono-ulskylderna t. ex. för Öre-

bro stego

år 1695 till 1,095 dal. s. m.

), 1700 » 3.865 ), n

» 1704, dä gerden var dubbel, 6,019 » »

» 1709 till 4,076 )• »

Handeln hindrades genom brist pä penningar och pä
kredit; genom dryga skatter och gerder och genom
engelska kaperier, hvilka regeringen måste lemna

ostraffade för alt icke ådraga landet nya fiender.

Bönderna hade likaledes ganska tunga bördor att

bära; nämligen gerder, soldatskrifningar, kronoskjutsar

m. m. De började ock knota tämligen högl. Men.

ulan kännedom af verkliga förhållandet, bil;ehöllo de

sin gamla af Karl den elftes regering än mer stärkta

kärlek till konungen; och skyllde sina lidanden icke

på honom utan, som sagdt är, på herrarna.

Adeln led ock ganska mycket. En stor del af

dess numera fatliga medlemmar voro ämbetsmän och

måste som sådana tillsätta af sina löner dels hälften,

dels trefjerdedelar. Under det långvariga kriget blef

nisttjensten i hög grad utarmande och som gerd må-
ste ett frälsehemman årligen belala 5 dal. s. lu., när

skattehemmanet slapp undan med 2. Adelsmän fnnnos

slutligen, som erbjödo sina gårdar åt kronan, endast

denna ville ansvara för de derpå hvilande utlagorna.
')

Det är sannolikt, alt inom denna klass rådde det me-

sta missnöjet.

') Kr. min. br. Memorres de Slodihnlm d. I Juni 4704.
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Vi vilja nu sä!?a några ord om allmänna tänke-

'aätlets utveckling under olika delar af denna tidrymd.

När Karl sent om hösten ar 1700 seglade öfver

till LifTland. var svenskarnas oro ganska stor. Den

ökades än mer, när man fick veta, alt han, tvärtemot

generalernas råd, ämnade med sin lilla tropp tåga

mot Narwa. Brefven från lägret skildrade löretaget

så svårt och sä vådligt, alt det förorsakade en verk-

lig ångest. Enkedrollnlngen och prinsessorna greto

af ängslan. Skådespelen blefvo tillsliilna och två ser-

skildta gånger höllos i kyrkorna oirenlliga förböner

för den lyckliga utgången. ') Huru tronföljareplanerna

började vid samma tid röra sig, skall i nästa kapitel

omtalas.

Hade oron varit stor, så blef hänryckuingcD öfver

den oförvänlade och sagolika segern än större. Sveu-

skarna voro utom sig af stolthet och förtjusning. En
sådan glödje, skref man, har ej varit i Stockholm, sä

länge Svrrge funnits till. De lysande fröjdebetygei-

serua voro uttryck af en i alla samhällsklasser rå-

dande hänryckning. De högre ämbetsmännen anställde

hvar för sig stora högtidligheter. Några mindre för-

mögna bland dem, I. ex. Tessin och Bengt Oxenstier-

na, fingo dertill understöd af konungen sjelf. nämligen

hvardera 2000 riksdaler. Präktiga Iriumftåg anställ-

des, i hvilka de rysska tillfångatagna generalerna må-
ste deltaga, och utställda tallor visade, hur den sven-

ska hjelten ena gången satt spjutet på sin fiendes

strupe; en annan gång satte en ring i den rysska

lindormens näsa, o. s. v.; allt detla till folkets förlu-

stelse och uppiDuntran. Alla vid Narwa eröfrade se-

gertecken skulle sedermera serskildt stämplas för att

kunna till evärdliga tider igenkännas. -) Dalkarlarna

sade sig vara färdiga gå man ur huset och sjelfva

') Fr. min. br. d. 8 Dec. 1700.

^) Dansk. min. br. d. fi Febr. 1 701.

Riks ar k. Kar^s brel lill rådet d. 17 Sept. 4701.
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liälia sig kost ända (ill inskeppniiigsoiten, för att se-

dermera segla öfver liafvet och undsätta sin ungo

tappre konung. Skalderna sjöngo liögt och hänryckt.

Hveui kan räkna alla deras segerqväden? En öfver-

ste Sparrfelt skref en serskild sång för alt af Sten-

bocks dalkarlar inläras. ') Dahlstierna, och efter ho-

nom hela Sverge, sjöng och sjunger ännu den kända

visan om konungen och herr Peder; och hur dennp

sednare nappade efter den vana möjan^ stolts Nanoa;
men linru Karl kung har sorgen för henne. 1 denna

säng förekomma verser, som inpräglade sig kraftigt

och djupt i svenska hjertan ocli minnen, t. ex.

Kung Karl, han tiiot i rysseborsen in

Med alla sina fulltrogna drängar.

Men då ska' tro, de ryssa-män, de börja speta skinn

Och kläda så blodiga slängar.

I hafven det väl hört, att Karl kung bar sorgen för henne.

Nu börjar bädda hett för ryss och ryssars päls,

Medan tveegga kiingor, de slakta.

''Och den, som nu vore längst nordät fjells"

"De hvita björnars ungar att akta." —
I hafven det väl hört, eic.

Se'n hördes ett skrän långt öster under skog:

"Ve oss! våra män ligga slagna.

"Hvem körer nu vår harf, hvem styrer nu vår plog?

"Och alla våra herrar äro tagna."

1 halven det väl hört, etc.

Men der gror en (agnad i Svea rikes land,

Der vallbarn de lalla och qväda;

I gölarike fröjdas bäd' qvinna och man

De lolva Gud som dem relät glada.

I hafven det väl hört, att Karl kung bar sorgen för henne.

) Th örsjö. Slcnbockska Ark. Chail. Oxenstiernas brel
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Segerns och sängens {örljusning afli;3l{]os dock

snart af nöden ocli verkligheten. Vi läste nyss om
dalkarlarnas stolta och modiga anbud. Icke många
veckor derefter och när det derstädes skrifua treinän-

ningsregemeutet skulle utgå, ändrade de gode män i

Dalarna tänkesätt; och i landets norra delar, serdeles

i Mora och Orsa, utbröt ett litet uppror i afsigt att

qvarhålla nämnde tropp. Det blef dock snart och lält

kufvadt. ') Året derpå finner man, att åtskilliga dal-

karlar vägrat betala gerden och häldre underkastat

sig utmätning. -) Också i andra orter spordes af

samma orsaker knöt; hvilket ökades vid anblicken af

de stora hopar menniskor, som år efter år från östan-

hafsiänderua llydde undan för ryssarna och anlände

till Stockholm. Men, hvad som redan nu bidrog att i

de större städerna sprida någon ovilja mot konungen

sjelf, voro de många holländare och engelsmän, hvilka

der berättade, hvad de i sina hemlands frilaliga tid-

ningar läst om hans obenägenhet lör fred och oförson-

lighet mot August. '^) Detta missnöje stannade likväl

ännu Inom en trängre krets och blef emellanåt qväst

och nedtystadt genom underrättelsen om Karls segrar,

den ena efter den andra; och genom rådets bemödan-

de att med allahanda löften och fördelaktiga tydnin-

gar lugna och trösta menigheten. '')

I allmänhet kastades tänkesället fram ocli till-

baka mellan misstiöslans frossbrytningar och öfver-

modets feberhetta. Hvarje ankommen segertidning in-

d. 8 Febr. i 701. Skulle det kunna vara don bekanta
Stenbocks-marthen ?

'> Rådsprot. d. -13 April, 13 Maj t70t och 9 Jan. 1702.

Riksark. Ada Hislor. Konungens biel lill rådet

d. 23 A^iril, 5 Juni och 23 No v. 1704.

'1 Fr. min. br. d. 11 Okt. 1702.

'] Fr. min. br. d. G J«ni 1703.

') S. st. d. ^7 Dcc. 1702.
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gaf folket en sjolfföi-liöslan, en stolthet, ett sj)ral\, så

liögt stämdfi, som hos Karl sjejf. Hela Sverge var då

liänryckt öfver att ega och följa, en segerhjelte, som
ådrog sig verlderis benndran. Då uppflammade stnnd-

ora lios hade konung och 1'blk en lierrlig hjeltekänsla

af egen kraft och ömsesidigt förtroende. Det iiette å

ena sidan, att Karl amag ingen (Ing omöjligl för

sina tappra svenskar; ^) och å den andra, att sven-

skarna trodde ingen ting omöjligt jör sin tappre ko-

nung. ^) I^len åter; — när efter hvarje segerbud all>

tid följde kraf på nya gerder och utskrifningar; och

iiär förhoppningarna om fred gång på ^h)^ gäckades

och mer och mer försvunno; och när deremot antalet

af ödeshemman samt af fallna vänner ocli anhöriga

årligen växte: dä förvandlades modet till nedsiagen-

Iiet, Irötlliet och missnöje; livilka fortforo, tills de af

en ny segertidning återigen för en kort tid bortjaga-

des. Sådana tänkesättets vädervexlingar blefvo af

främlingarna iakttagna ocli antecknade för segrarna

Tid Narv.a, Diina, Punitz och Fransladt m. 11. ^)

Ar 1705 slöts fred ined Polen och 1706 med
Angust. Statsmännerna knölade, såsom vi hafva sett,

deröfvcr, att åt Sverge ingen fördel betingades. Men
tien siora allmänheten hade icke re'la på saken, utan

lagnade sig åt, att hafva fått sUit på åtminstone ett

bland krigen; också öfver den äran, att Sverge mäg-
tat af- och tillsätta konnng i det stora Polen. Hed-

vig Eleonoras glädje blef så litlig, att den troddes

liafva föranledt något hennes illamående. Hon lät för-

pläga alla fattighjonen i Stockholm samt gaf åt hvarje

sachsisk fånge två karoliner och åt deras generaler

samt åt sitt eget hof en lysande festmåltid, hvarvid

') Fr. min. br. d. 27 Juli 1701.

-) Dansk. min. br. d. 14 Febr. 1706.

""j Fr. min. br. Aiig. -1701, Febr. 1700.

Dansk. min. br. No v. 1704.
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man drack skalar lör koniiDgarna Karl och A«?nst;

inen glömde i glädjtMi helt och hållet bort den förres

skyddllns och sednares efterträdare Slaiiislaiis. ')

Mot slulet af 1708, dä Karl tågade till Ukrän,

befallde han. att vid pass nio regemeuler skulle från

Wisraar och Pommern ingå i Polen och förstärka

Krassan; och att från Sverge skulle andra troppar

sändas till Pommern; och alt för sådan orsak nya och

starka ulskrifningar borde hållas. Så skedde. Miss-

nöje uppstod; och från Skåne rymde en hop uttagna

drängar öfver till Seland. Massorna hänfördes dock

ännu af Karls stora egenska|)er och utomordentliga

framgång. De trodde ännu på hans lyckliga sljerua

och sågo i honom förebilden af en hjelte och stor

konung. Ännu sommaren 1708 höllos i Uppsala bög-

lidligheter och tal. i hvilka Karl kallades Smrges lif

;

verldens Iciirkk; foll;enft hjckobrinrjande sttjcrna. Gä,

hette det, riä, du store ser/er/tjelle, dit Herrans ingifvelse

dig hallar! Gå, du (irorike konung, du till fäder-

neslandels sällftet uppgängna sfjrrna! Gä att hädan-

efter, som hittills, med segrande vapen, men med hjertais

mildhet straffa trolösheten och fullända dina odödliga

verk! o. s. v. — och på ett annat ställe: mätte snart

Herran ål värt fädernesland ätergifva lugnet; och

dtergifva Honom, som för oss är en sammanfattning

af allt godt; Honom som är det dyrbaraste som fin-

nes under solen; Honom, som är större än allt, hvad
norden sett, beundransvärdare än allt, hvad verIden

innesluter; nämligen Honom vår ärorike konung, ko-

nung Karl den tolfte, — Något häraf var smicker,

något skahle-yra; men det hela var ultrycket af den

känsla, som ännu fanns hos en stor del af Sverges

innevånare; en beundran för Karls dygder och segrar,

och en kämpalust att med honom strida, segrn eller

taila, men i bada händelserna slija upp till tinnarna

at den krigiska ärans tempel.

') Dansk. min. br. d. 17 No v. nOG.
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NIONDE KAPITLET.

TRONFÖLJARE-PL.A^ER 1700— 1709.

Vi hafva redan berättat, af hvilka orsaker, och

pä bvail sätt dessa rörelser uppstodo och komrao i

gång' redan före ar 1700. ') Lätom oss nu se till,

huru de fortsattes!

När Karl 1700 om senhösten anträdde den far-

liga seglatsen öfver Östersjön, skall han till sina her-

rar halva yttrat: i fal! mig något menskUgt vederfa-

res, så hafven i hos eder min efterträdare, hertigen

af Uolstein. Således, om berättelsen är sann. hvilket

några betvilla, skulle konungen hafva tagit holsteinar-

nas arfsrält till tronen för afgjord. Ungefär så tänkte

äfven Hedvig Eleonora. Dä man vid samma tid ta-

lade om vådorna för Karls lif, skall hon hafva pekat

på den lille i vaggan liggande Karl Fredrik af Holstein

och sagt: Gud ske lof alt vi i sådan händelse hafva

denne att stödja oss vid. Andra dömde på annat sätt:

och Ulrika Eleonora hade mänga anhängare, ja de

flesta. Hennes gunstling, kammarfrun Emerentia Dii-

ben. skall hafva till sin Itirstinna vid samma tillfälle

sagt, alt denna, nämligen prinsessan, vore, i händelse

af konungens död, närmsta arfvingen till Svea rikes

tron. Den toltåriga Ulrika Eleonora svarade: Gud
late honungen fä lefva ! Jag bekommer väl, hvad
Herren mig ämnar. Berättaren påslår, att vid den

tiden skulle alla fyra sianden såsom en man hafva.

om så behölts, kämpat för Ulrika Eleonora och mot

liolsteinska huset. -)

') Se SI. 70-73.

") Dansk min. br d. 26 Jan. I70<.
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Kort härefter fick man veta. att konungen lyck-

ligen anländt till LifTland: men strax derpå, att han

ämnade företaga det ytterst vådliga tåget till Narwa.

Dä förnyades i Stocktiolui samma rörelse som 1698.'^'

Mänga förbnndo sig inbördes att. i händelse af Karls

fränfälle, upplyfta på Sverges tron icke någon af hol-

steiDska hnset. ntan prinsessan LIrika Eleonora. -)

Hertigen och hans gemål egde vid ifrågavarande

tid ringa iitsigt till svenska kronan. De hade hittills

förnämligast litat på konungen och pä hans person-

liga välvilja för båda. Men i afseende på hertigen

kallnade vänskapen just nu och var nära att öfvergä

till ovilja. Sistnämnde furste säg sig derföre om
efter ett annat stöd och ett eget parti. Han valde

dertill högadeln, hvilken under Karl den elfte förlorat

både gods och magt och önskade återvinna båda. TiJl

dem vände sig hertigen med smicker och löften. Han

hade förut hjelpt till att störta MIs Bielke. detta par-

tis förnämsta personlighet. Enligt sägen, förklädde

han sig nu till qvinna och besökte i fängelset samme
Bielke. anhöll om förlåtelse för gjorda otjenster och

om bistand till kronans vinnande, i händelse af konun-

gens död. Från Polen skref han sedermera till her-

tiginnan och bad henne i sistnämnde fall genast släppa

Bielke på fri fot och sätta honom i spetsen för sitt

parti. Frampå sommaren 1701 lärer ock hertigen

haft ett icke ringa anhang i Sverge, och till och med

kunnat räkna på Karl Pipers bistånd. ^) Alltsammans

blef dock snart afbrutet genom hertigens död i slaget

vid Klissow. Ehuru utbrotten måste qväfvas, blef

dock svenska folkets glädje deröfver icke ringa. Man
erinrade sig de förra misstankarna, att det var för

att blottställa Karls lif, som hertigen lockade honom
till de farliga lekarna, till det farliga kriget. Nu,

') Se 31. 72.

*) Fr. min. br. d. 43 Dec. 1700.

•; Fr. min. br. d. 28 Juli 1701.
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nnmärkte man, nu föll herligen sjelf i den första slagt-

ning, han kom att bevista. *)

Närande fnrste liade städse varit bos både r^det

och den stora alluiänlieten så illa anskrifveu, att lians

person iilgjorde ett verkligt hinder för holsteinska par-

tiets planer. Men det försvann raed hans död. Enke-
hertiginnan Hedvig Sofia egde för sin egen person

folkets tillgifvenhet, dels som infiidd prinsessa; dels

för sina egenskaper af förstånd, beslntsamhet och mod.
Man hade väl i början anmärkt ett ojemut lynne, samt
någon liögdragenhet. Men öfverhofmästarinnan gref-

vinnan Wittenberg fastade härpå hennes uppmärk-
samhet och åstadkom en hälsosam förändring. Be-

friad från den hatade hertigen, lyckades derföre Hed-
vig Sofia snart att i allmänna tänkesättet undantränga

den yngre systern, hviiken dessutom var mycket un-

derlägsen både i uppfostran och själsegenskaper. Ar
1704 troddes Hedvig Sofia hafva vunnit så stort an-

hang, att om konungen då fallit undan, skulle nämnde
enkehertiginna inom 24 timmar varit utropad regen-

tinna och den förra styrelseformen återställd. '^)

Under första halfåret 1706 var det som Karl an-

trädde sitt äfventyrliga af lifsfaror späckade låg ge-

nom Lilbauen, Polesien och Wolhynien. •') Just vid

början af detsamma, utdelade enkehertiginnan, ehuru j

hemlighet, flere dyrbara skänker åt dåtidens mägtiga-

stc män och slägter. Från den 8 Januari till slutet

af Mars samma år hade till fäderneslandet icke an-

ländt några säkra underrättelser röratde konungen.

Många mente honom vara död. Nils Bielke kom i

tysthet till Hornsberg strax utanför Stockholm ocU

') Dansk. n»in. br. d. G Aug. 1702.

') Fr. och Dansk. min. br. d. 27 Sept. och 8 Okt. '»702»

d. 26 Jan. och 14 Okt. -1703, d. 17 Sept. 1704 samt d,

\\ Febr. 1705. Jfr Lamberii.

»j Se 31. 28.5-304.
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säges Iiafva der eller i sfailen hållit hemliga öfver-

läggningar ineil det iiögailliga partiet; lil<aså ineil

Hedvig Sofia och med hennes alismägtige rädglfvare^

Fritze, hvilken ansågs blitva nästan enväldig, i Iiän-

delse Karl då fallit undan och Hedvig Sofia kommit

till styrelsen, 'j Man såg ock flere mägtiga män öd-

mjuka sig lör denne Fritze och lör hans framtindrande

lyckostjerna, och på hvarjehanda sätt söka vinna det

holsteinska hofvets ynnest. Underhandlingarna meii

högadeln drefvos förnämligast genom grefve Brahe.

Hos denne hade nämnde Fritze varit enskild lärare

och Fritzes frn barnavärderska, hvarjemnte grefvinnau

Brahe sjelf stod mycket väl hos -eiikeherliginnan.

Horn, Hermelin, Veliiugk och von Dernaih ansågos

gynna samma parti. Till lärare åt unga hertigen val-

des längre fram Cederbielm. hvars bror var en bland

Pipers underlydande skrifvare. Ligan ville nämligen

på denna väg få underrättelse om Pipers planer och

företag. ^)

Ty sistnämnde herre hade blifvit ovän ujed enke-

hertiginnan, som det tyckes, i anledning af några

qvinno- och rangstrider med Pipers i Stockholm va-

rande grefvinna. ^j Piper ansågs derföre numera slå

i spetsen för det parti bland yngre adeln, hvilket gyn-

nade Ulrika Eleonora.*) Det säges ock, att han sökte

på sin sida vinna eller qvarhälla svågern Arvid Horn

och derföre erbjöd honom den vigtiga guvernörsplat-

sen hos hertigen af Holstein. '") Men Karl slutade

lyckligt nämnde sitt ryktbara riddaretåg; och alla of-

vannämnda framtidsplaner tjenade denna gång till in-

gen ting.

') Dansk. min. br. d, U, 17 och 21 Mars 1706.

») Dansk. min. br. d. 25 Apiil, 9 och 12 Maj 1706.

Fr. min. br. d. 13 Maj och 2ö Sept. 1706.

ä) Fr. min. br. d. 1 och 13 Maj 1706.

*; Dansk. min. br. d. 14 Mars 1706.

^ Fr. min. br. c. 23 Sept. 1706.
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Kanske var det I följd af Pipers föreställningar,

^iansiie ock af erhållen kännedom om Hedvig Sofias

planer, som Karl i sliUet af 1707 visade Ulrika Eleo-

nora ett förtroende, som väckte sa mycket mer upp-

märksamhet, som han förut alltid sifvit äldre systern

ett bestämrit företräde. När lian nämligen skulle be-

gynna det vådliga läg:et mot Ryssland, anförtrodde han

i Ulrika Eleonoras värd ett skrin, inueheillande, som

loan trodde, tlera vigtiga papper. ') Någon täflan upp-

stod mellan båda systrarna; men den i allo öfverläg-

sna Hedvig Sofia gjorde sig snart så gällande, alt

Ulrika Eleonora nedsjönk till fullkomlig obetydlighet.

Högadeln fastade sitt hopp vid den förra, och att hon,

blifven regentinna. skulle gifva dem upprättelse samt

krossa Piper, rådet och reduktionsherrarna. För att

vinna folket, visade hon deltagande för dess lidanden

och tillät sig slutligen att tadla krigets längd och

Karls oförsonlighet. På sin födelsedag den 20 Juli

1708, och just då Karl var stadd på sitt vådliga tåg

mot det inre Ryssland; just då gaf Hedvig Sofia ett

stort gästabud åt svenskarna, och hennes gunstling

.Juliana ett dylikt åt holsteinarna. Man såg då enke-

hertiginnan blifva af alla smickrad såsom en snart

uppgående sol. Till och med de utländska ministrarna

betraktade och bemötte henne som sådan, och drott-

ning Anna i England lärer hafva gynnat förslaget.

Mot slutet af 1708 fick man underrättelse om konun-

gens tåg nedåt Ukrän och om de faror, som der ho-

tade. I Stockholm likasom utrikes trodde många, att

han aldrig skulle återkomma. Att i sådan händelse

Hedvig Sofia, antingen som drottning eller som re-

gentinna i sonens namn, skulle öfvertaga styrelsen,

ansågs för afgjordt af något hvar och i synnerhet af

henne sjelf; 2) — dä, i December 1708, dessa äre-

') Dansk, min br. d. t8 Okt. 1707.

-) Dansk, och Kr. min. br. d. 26 Jan. »707, d. 21 Mars,
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lystna planer oförmodadt och hastigt afbrötos genom
hennes kärlekshandel med Olof Gyllenborg och derpå

följande hastiga död; ouj hvilket allt mera framdeles.

Om partier äfven uppstått i följe af blott person-

liga förhållanden, pläga de dock liafva eller åtminstone

förebara någon allmän grundsats, som mål för sitt

sträfvande. Hedvig Sofia och holsteinska ligan tyckas

hafva föregifvit sig vilja godlgöra redaktionens orätt-

visor samt återställa freden och det gamla regerings-

sättet; allt detta till hugnad och glädje dels för de

samhällsklasser, som lidit genom Karl den elftes en-

välde och räfster, dels för hela folket, som led af

Karl den tolftes envälde och krig. Ulrika Eleonora

och svenska partiet hafva deremot troligen velat till

hugnad för ofrälse stånden och den nya adeln upprätt-

hälla de grundsatser, Karl den elfte infört.

Genom Hedvig SoIIas död förlorade holsteinska

partiet hela sin öfvervigt. Lycksökarehopen skyndade
frän hennes sorgehus till Ulrika Eleonoras förut olje-

märkta hof. Likväl qvarstod en liten tropp anhängare
kring unga hertigen af Holstein. Den fortgående slit-

ningen mellan hans och prinsessans parti skall fram-

deles närmare beskrifvas.

27 Juni, 22 Juli, 10 Okt. och 20 Dec. 4708 samt d. 27
Jan. -1709.

Fryxelh Ber, XXIT. 5



KAHL DEN TOLFTES REGEUlNa.

ANDRA AFDELNINGEN.

SVERGE OCH SVENSKARNA UNDER KO
NINGENS FRÅNVARO 1709—1712.

TIONDE KAPITLET.

SVENSKARNA VID UNDERRÄTTELSEN OM SLAGET VID
PULTAVA.

För att rätt uppfatta verkuingarna af Dämode
olycksbud, är nödigt att känna den sinncsstämniDg

och de rykten, som detsamma föregingo.

Under första vintermånaderna 1709 ankommo frå»

Karl ocli frän krigsliären inga säkra underrättelser.

Deremot spordes Dere livarandra motsägande rykten;

t. ex. att Karl framryckt mot Moskwa; — att han

tillkämpat sig lysande segrar; — att svenskarna lidit

mycken nöd och stora förluster; — att svenska ryt-

teriet blifvit förstördt; — att fienderna mer och mer
trodde sig förvissade om svenska härens snart inträf-

fande förstöring. •) Ändlligen den 14 Mars 1709 an-

lände brcl', skrifna i lägret vid Romne den 10 Decem-

ber 1708. Nu, och nu först lick rädet fullständig och

pålitlig iiiiiUMräKelse om Lewenhaupts olycka vid Lisna.

') Fr* och Dansk. min. br. d. 16 och 27 Jan., d. 46 och
M Mars 4709.
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I samma bref befallde Karl s<ora (rop[iafs;iMtltiiii?ar tifl

Polen; likaså, att, soiu beräiUult i>r, alla oITicerare.

hvilka efter nämnde sla^r blifvit skilda finn Lewen-

hanpt och undkommit till Riga, skulle såsom rymmare

afskedas ocli lagforas. ') Några enskilda bref, som

|)ä samma gång eller kort dcreltei- frän Iiareu sändes

till Sverge. sökte med falska underrättelser vilseleda

tänkesättet. De omtalade taget till Hadjatsch; men
icke de förluster och det eiämle, kölden lörorsakat.

De omtalade slaget vid Lisna; men påstodo, att sveii-

.skarna dervld föga lidit. -) R.Tdet sökte underhålla

dessa åsigter, och till en tid ville man anse ,<;€m ett

majestätsbrott mot Sverges ära, om någon tviflade på,

att Lewenhanpt hade vid Lisna slagit ryssarna. ^)

Efter den 14 Mars kom återigen på tio veckors

tid Icke något bref från konungen. De vexiande ryk-

tena fortforo; än att han tågade genom Moskwa til!

Arkangel för att bränna ryssarnas dervaraiide handels-

flotta; ') än alt den förfärliga frosten tillfogat sven-

skarna mycKen skada; än och omigen, ait utlännin-

garna anså^ Karl förlorad, och att Danmark bch Au-

gust ruslaW» till anfall; än alt man i England ocli

Holland dref ett slags lifräntespel medelst vad om
Karls snart inlräffande död. ') I brist på bref och

befallningar från konungen, visste ingen, hvad man
borde göra eller underlata. Rädslierrama voro högst

oroliga. Jag ser, sade en af dem, Sverges snara un-
dergång för mina ögon. G ifre Gud, all jag finge

dö, innan den inträffar. ") Några lueute, att Ulrika

') Fr. n^iir. br. r'. <6, 27 ocli 30 Mars i7o9.

*) Lin k. Ark. Miscellanca VariM.

') Dansk. min. br. d. 18 och 28 N'ov. 170K.

") Fr. min. br. d. 22 Maj 1709.

•; S, Si. d. 24 Apiil, d. 8 Maj. och DaiisL .l:o d.

Mars <709.

*) Fr. min. br. d. 1 1 Maj 1709.



Eloonora borde öfverta^a ri'g;erlnseri, (il!s man fluge

iiiiiJeirätlelse om ocli förlihlliiingsbief från konungen.
Men lion sjelf var för tveksam och rådsherrarna för

mycket rädda och oenifja för all våga ett sådant

steg. ') Ändtligen i slulel af Maj anlände pä en gång
tvä skrifvciser frjui Konungen, den ena af den 4 Fe-

bruari, deu andra af den 31 Mars 1709.2) Äfveo
nu förteg man de under Ukräner-vinlern lidna förlu-

sterna, och Kari sade, att del stod väl till med hä-
ren; men Intetdera breivet gaf förlioppning om fred

eller om konungens återkomst. Derpå följde återigen

en tid af nära tre månader, under hvilka ingen skrif-

velse frän fältkansliet erhölls. Deremot blefvo ryktena

så mycket mer storartade och vexlande. Ena gången

hette del, alt konungen slutat fred med Ryssland och

återgått öfver Unieporn. och delta berättades i Stock-

liolm just dagarna före slaget vid Pultava; ^) — en

annan gång, att Diiker hade gjort ett slröflåg till

Woronesch och uppbränt dervarande rysska flotta; *)

— en tredje gång, att hela Ryssland var i uppror

uiot tsaren, och att konungen intagit Pultava och slagit

deu sednare; — en /jerde gång, att turkarna förenat

sina vapen med svenskarnas; ^) — ett femte, sjette

och sjunde rykte omtalade stora olyckor, som drabbat

svenska hären. Dels af ovisshet om tillståndet hos

konungen, dels i saknad af hans föreskrifter, afstan-

jiatle ärenderna mer och mer. Rådets sittningar upp-

skötos. ja uteblefvo gång efter annan, och oroliga upp-

lopp föreföllo i Stockholm. Några orostiftare stormade

en dem misshaglig persons boning, och en hop gesål-

') S. st. d. 8 Maj <709.

') Dansk min br. d. 29 Maj 4 709.

Fr. d:o d. H Juni i 709.

', Fr mil», br. d. 20 Juni 1709.

*, Dansk. min. bi. d. 19 Juni <709.

^; Dansk min br. d. 7 och <7 Juli 1709.
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ler öfverföllo dauska ministertis v^gn. ') Tdgfn liaile

Hiagt eller mod att i sakernas ovissa läge gripa raed

fast hand i statsrodret.

Den 24 Juli, eller nngefär en månad efter slaget

vid Paltava, kom från Danzig eit löst rykte om nämnde

olycka. Man hoppades pa misstag, häldst Strömberg

ännu från Riga inskickade bref af motsatt innehåll. *)

Allting livilade emellertid i afvakfan på närmare un-

derrättelse. Olycksryktena kommo dock mer och mer

täta och ovedersägliga, så att något hvar började blifva

öfvertygad om nederlaget, ehurn bref derom ännu icke

från konungen anländt. Orsaken till motgångarna ka-

stade nu partierna som vanligt på hvarandra, fram

och tillbaka. Högadeln anklagade den gamla reduk-

tions- och envåldsmakaren Fabian Wrede, hvllken de

påstodo hade allt för mycket knogat på statens pen-

ningar. •^) Än flere, ja de fleste, skyllde händelson på
Piper, såsom den der skulle hafva hindrat konungen

från fred och eggat honom till krigets fortsättande.

Man förbannade högt denne så kallade konnngaförle-

dare. Stockholms pöbel hotade att storma hans hus.

Hans grefvinna vågade ej stanna i hutvndstaden. utaj!

flyttade ut till Engsö och ämnade till och med söka

skydd i Dammark. *) Magra ansågo konungen vara

orsak till olyckan. När, skrifver danska ministern,

när scemkarna en gång lära sig känna, i hvad
elände han sänkt deras fädernesland, skall hatet till

honom blifva lika stort, som kärleken förut varit. ^)

Piegeringen och ämbetsmännen åter togo sakpn på an-

nat sätt. De förklarade i otTenliiga «kril'frr och knn-

') Rädsprot. d. 28 Juni 17.0

') Dansk. min. br. d. .31 Juli och 4 Aivz Hol*

») S. st. d. M Sepi. I7(9.

") Dansk. min. br d. 4 oc,!i II .\u:. och 18 Sept.

Fr. d:o d o Olii. no9.

'') S. si. d. ?< Aug 1709.
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görp!ser. alt det var folkets raån^a oc!i svåra synder,

som nedkallat det iiiträirade S3ndastrafret.

Att svenska hären var slagen och tillintetgjord,

blef snart och ovedersägrligen bekant. Men pä es hel

månads tid derelter visste man ännu icke, oiu konun-

gen var lefvande eller död, fri eller fangen. Denna

iiiänad var en lid af stor oro och ängslig väntan och

tvekan. På livad sätt skulle riksstyrelsen ordnas och

sammanhållas? och med hvad raagt och myndighet?

och af hvem? af Hedvig Eleonora? af Ulrika Eleonora .!*

af rädet? och hvem skulle blifva den ledande tanken,

förste ministern. Pipers efterträdare? 1 Sverge funnos

blott fyra män, som genom personliga egenskaper der-

vid kunde komma i fråga; ehurn ingendera fullt pas-

sande. Den ene, Magnus Stenhock, var icke rådsherre,

icke väl anskrilven hos konungen; dessutom genom
Karls befallning fästad i Skåne och der ytterst behöf-

lig till landels försvar. Den andre, Arvid Horu, hade

endast några fä är varit rådsherre och saknade, lik-

som Stenhock, tillräcklig kännedom af inrikes styrelse-

verket. Under härvarande svåra brytning tycktes han

ock vilja med flit draga sig nndan allt ansvar och allt

deltagande i de brydsamma stats-angelägenheterna. I

stället sysselsatte han sig med lustfarter på Mälaren

eller Saltsjön samt dröjde stundom långa tider pä landet.

Man hörde honom önska, aU aldrig hafva kom77iit tn

i rådet. ') — Den tredje, Gabriel Falkenberg, var icke

så personligen utmärkt som de andra; dock af högt

anseende för ära. erfarenhet och förstånd; men nn

redan för gammal och sjuklig. — Den fjerde och i

allo förnämsta var Fabian Wredp, oaktadt sina fyllda

68 år likväl i föreningen af mod, förstånd, erfarenhet

och kraft alla de andra öfverlägsen. Han stod vis-

serligen icke väl hos konungen; emedan han flere gån-

ger motsatt si? ilerii)i'S vilja så hestämdt. att tvister

uppstått och Karl framkastat hotande ord. Högadeln

') Dansk. min. bi. d. ö Juni, 4 och 7 Aug. 4709.
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var hoDom ock gramse fSr reduktionens och enväldets

skall; och allmänheten illfäg:nadps som vanligt att söka

och finna fel hos den högt nppsatte mannen. Men na

i farans stund kastade alla på honom sina blickar,

och han. Fabian Wrede, var det ock. som. under den

allmänna nedslagenheten och villervallan, vågade fram-

träda i spetsen för de åtgerder, som vidtogos. Han

insåg ock värdet af Arvid Horn och livad denne kände

hlifva för Sverge. nppsökte derföre den nnge rådsherren

på landet och öfverlade med honom om, hvad göras

borde, i de olika händelserna, att konungen fallit eller

undkommit, ') och förde slutligen Horn med sig in till

staden, hvarest de begge om qvällarne möttes hos den

sjuke Falkenberg för alt med denne fortsätta rådpläg-

ningen. -) Man talte om en lills-vidare-regering, under

någon af det kungliga huset i spetsen för rådkamma-

ren; men ingen vågade taga ett så djerft steg, innan

man fått veta, hur det gått med konungen. För öfrigt

var både rådet och hofvet deladt i två olika partier.

Del ena. det holsteinska, bestod af enkedrottningen,

Horn, Nils Gyllenstierna samt återigen den piperska

slägten. Dessa ville till konung hafva den unge Karl

Fredrik af Holstein, hvilken deremot skulle afstå hela

bertigdömet åt sin farbror Kristian August; enligt en

plan, uppgjord af den sednares gunstling. Görtz. Detta

parti ville häldst hafva Hedvig Eleonora till styret, och

ämnade vinna danska hofvet genom att ät en bland

dess medlemmar afstå Entin. Den andra eller svenska

ligan bestod af Ulrika Eleonora. Fabian Wrede, Gabriel

Falkenberg, Posse, och i allmänhet nu mera af både

adeln och Karl den elftes män samt af den stora

massa svenskar, som halade holsteinarna och ville

hafva Ulrika Eleonora i spetsen lör ärenderna. Också

detta parti sökte vinna hofvet i Köpenhamn, och det

genom ett föreslaget äktenskap; nämligen mellan samma

'/ Dansk min. b r. d. 15 .\u;. 1709.

*. S. st. d. rå Aua. <709.
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prinsessa ocli prins Karl af Danmark. Men Wrede
afböjde ännu bada sidornas förslag såsom olasfliga och

vådliga, innan man fått veta, huruvida konungen lefde

eller ej. ')

Som emellertid Danmark redan öppet rustade till

krig, satte man sig i försvarsstånd så godt möjligt.

Vårdkasar uppfördes, soldater utskrefvos ocl) allmogen

vid gränserna öfvades i vapen. 2) Arvid Horn förde

mot danska ministern ett språk, som erinrade om Axel

Oxenstiernas och om Sverges mest ärorika tider. Var

öfvertygad, sade han, att hvarje rådsherre och kvar

redlig svensk man skall uppoffra allt för att tillbaka-

visa dem, som nu vilja, fiska i det grumliga vattnet.

Bland oss vid rådsbordet finnes ej en enda, som icke

för sådant ändamål skall sälja allt, hvad han eger

;

ända derhän, att han icke ens kan hålla eget bord,

utan måste hämta sin mat frän värdshuset. ^)

Ändtligen i slutet af Augusti anlände till rådet

ett konungens bref, skrifvet i Oczakow och under flyk-

ten till Turkiet. Detta var den första svenska och

någorlunda utförliga underrättelse om slaget vid Pul-

tava, samt om der lidna förluster. Konungen sökte

väl i sitt bref förminska dessa sednare, och sade sig

hoppas snart nog fä återigen öfverhand mot fienden,

så att denne skulle nödgas foga sig efter Karls vilja.

Men dessa ord bländade icke de klarsyntare; och

kunde i alla fall icke mildra den djupa och allmänna

sorgen. Af blott öfverofflcerare hade blifvit tagna till

fånga ej mindre än 1,400 serskilda personer. Huru

många, som i sjelfva slaget stupat, känna vi icke. I

samma strid och fångenskap hade ock försvunnit kan-

ske aderton tusen krigare af lägre grad. En hvar

kan föreställa sig sorgen i de många hundrade, många

') Fr. min. br. d. 44 och 31 Aug., d. 4 och 7 Sept. 1709.

Dansk. min. br. d. 20 Aug. och 13 Okl. 1709.

') Riksregistr. Aug. 1709.

*) Dansk. min. br. d. 1 och 4 Sept. 1709.
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tnseoile slägter, som förlorat fäder, briider, innivar ocfn

söuer. Det var som inordengeln galt öfver li^la fä-

derneslandet, och klagorop hördes öfver allt, sa i slott

som hydda.

Hos allmänheten var dock kärleken och förtro-

endet till konungen ännu den förherrskande känslan,

och underrättelsen om hans räddning sprldde i de fle-

sta landsorter jemnte sorgen öfver de fallna en hög-

ljudd glädje öfver den räddade. Vi hafva nog, ropade

denna äsigtens talemän, vi hafra nog, då vi veta, atl

kung Karl ännu lefver. Derföre offra vi glada vårt

lif för Guds ära och för fäderneslandets välfärd.

Våra synder hafva ådragit oss Guds tuktan. Dock
har Han i nåder låtit oss behålla vår konung; och

länge, länge lefve vår hjeltemodige Karl den tolfte!

Men i Stockholm fnnnos kretsar, der andra omdömen
hördes. De beskrifvas så: mot en, som gläder sig

öfver konungens räddning, finnas tio, som sörja der-

öfver ; ty de tro, att antingen lian kommer hem eller

ej, sä skall han aldrig upphöra med att kriga, sä

länge i Sverge finnes folk att dertill använda. De
önska honom derföre dÖd och Ulrika Eleonora i stäl-

let, styrande efter någon lagbunden regeringsform. ')

Man påstod ock. att eu hop höga ämbetsmän och her-

rar länge önskat, det konungen mälle aldrig komma
hem; ty de fruktade, att han skulle upptäcka deras

försumlighet eller egennytta, och än mer nedsätta de-

ras stc^nd. '-)

Konungen fanns väl i lifvet qvar; men att från

Bender styra Sverge, då mindst två till tre månader

fordrades för att erhålla svar på ett bref. detta syn-

tes alldeles omöjligt. Konungen antog dock möjlighe-

ten och påböd verkställigheten; och i och med det-

samma förföllo alla planer att sätta Hedvig Elfonora

eller Ulrika Eleonora i spetsen för en tills-vidare-

') Dansk. min. b r. fl. 21 Aii;:., d. 8 ocli II Sep!. 1T09i

') Fr. min. b r. d 9 Febr. ålo^.
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Tegerin?. Sfyrelsen skulle i stället fortgå på samma
sätt som hela liden frän år 1700; d. v. s. genom rå-

det, hvilket borde moltaga och verkställa Karls befall-

Lingar.

När konungens från Oczakow skrifna bref blifvit

vid rådsbordet uppläst, och man fått säker kännedom
om olyckan i all dess vidd, var det fabian Wrede.

som genast framstod och förklarade, alt man icke

borde fälla modet, utan gripa sig an så mycket möj-

ligt, och till fäderneslandets räddning taga och an-

vända alla befintliga medel, till hvilka andra ändamål

dessa ock varit anslagna. ') Redan dagen derpä blefvo

till landshöfdingarna skrifvelser ntfärdatle, i hvilka rå-

det tillkännagaf silt af pligt och välmening föreskrifna

beslut, att enligt konungens befallning förfoga om lan-

dets styrelse. Tillika manades folket att icke af mod-
löshet låta händerna falla, och presterskapet befalldes

ytterligare uppmuntra församlingarna att kraftigt bi-

draga till konungens och rikets frälsning. I kyrkorna

upplästes om Pullava-slaget en för svenskarna så för-

delaktig berättelse som möjligt. Det hette, ntl rys-

sarna hade varit 200,000, väl klädda och till fält-

tjensl inöfvade krigare; — att striden imrat hela da-

gen; ^- att konungen troligtris kommit undan till de

svenska i Polen stående tropparna och kunde snart

till fäderneslandet dterväntas, o. s. v. Tillika påbjöds

en ny för tillfället skrifven krigsbön. Folket visade

sig i början älven ganska villigt. Dalkarlarna sades

<>rbjada 10,000 man. endast de finge Nils Bielke till

anförare; -) och Stockholms borgerskap lofvade i fri-

villig gäfva en procenl af sin förmögenhet, om andra

cjorde på samma sätt. ^j Ufom på denna sinnesstäm-

ning, räknade rådet äfven på fördelarna af det ordnade

') Rädsprol. d. 31 Auii. 1709.

') Kr. min. br. d. ö Okt. 1709.

») Rådspiot. d. n J.in. 17)0-
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IndelniDgsverket: — pä de besparingar, sora Fabian

Wrede gjort, otia mot bätle folkets och konnns:ens

vilja; — dessutom på den mängd afskeilade officerare,

som fanns inom riket att tillgå. ') Rådet förde ock
mot nllänningen ett kraftigt och bestämdt språk. Horn
sökte, som förbemäldt är, skrämma danskarna från

det tillämnade kriget; och tsar Peters skymdiga freds-

förslag blefvo med harm tillbakavisade. För att knnna
lillbakavisa dem också med vapen, ansträngdes alla

krafter. Rådet sammanträdde till arbete både för- och
eftermiddagar och sökte i allo bevaka rikets bästa.

Vid underrättelsen om härens olycka hade mänga bör-

jat ur banken lyfta sina penningar. Måhända blefvo

de dertill skrämda, också genom ett Fröllchs lörslag;

nämligen att konungen skulle laga hela banken med
både penningar och panter. -) Men rådet afböjde å

«na sidan detta tillgrepp; och förnyade å den andra

Karls förbud mot hvarje uttag ur banken. På alla

fartyg i Stockholm och vid Dalarön lades beslag. ^)

Bränvinsbränning af säd förböds. Spannmålen i kyrko-

herbergena togs; likaså en del kyrko- och hospitals-

medel, allt u)ijt räntebärande (örskrifningar, •*) och för

år 1710 inlämnades en dubbel krigsgerd; fastän Karl

Gyllenslierna måste beklaga den nöd. som deraf hos

den fattigare befolkningen skulle förorsakas. •') De
förmögnare blefvo ej heller skonade. En betydlig del

af presfernas tionde togs och skulle af kronan betalas

med 12 daler tunnan, ehuru den gällde 36. Men icke

ens denna betalning blef rikligt erlaggd. Fabian Wrede
för sin person ville till förut lemnade förskott, ytter-

ligare låna kronan 20.00(1 riksdaler och skänkle henne

') Dansk. min. br. d. II Dec. tTlO.

*) Rådsprcl. d. 3 Sepf. -1700.

») Rädsprot. d. 3 Sept. 4709.

*) Riksark. Acta Historica.

*; S. si. d. 3 Jan. 1710.



76

j 0.000 dal. s. m. Karl Gyllenslierna erbjöd allt sitt

silfver, om n^gon ville låna derpå; och Wrede (öre-

slog-, att alla rådslierraroa borde pantsätta sina gods

ocli lemna de så indutna medlen i förskott åt konun-
gen. ') Wrede sökte ock att åt staten innehålla en

del af Hedvig Eleonoras anslag. Hon klagade och

knotade. Det är, svarade Wrede, gouska svårt att

draga på mig ovilja af alla dem, som icke utbekom-

ma, hvad de önska och hafva att fordra. Det är
visserligen än mera betänkligt att innehålla en del

af riksenkedrottningens anslag ; men hvar taga medel

till fäderneslandets jrälsning? -) ISågra dagar efteråt

kom Karls sedermera esomoftast upprepade befallning

att skaffa konungsligt underhåll åt Slanislai drott-

ning, hviiken vistades i Stetlin och skulle snart med
en svit af 300 personer anlända till Sverge. Men
då man i Sverge icke förmådde gifva fullt underhåll

åt sin egen och enda drottning, blef man så mycket

mer obenägen i fråga om en främmande, och Wrede
anmärkte: vi ha/va ej penningar nog åt oss sjelfva, än
mindre åt ett dylikt hof. Horn sade: hans majestät

är mycket mån om konung Stanislaus och om dess

anseende. Dock torde det stora sällskapet af 300 per-

soner kunna betydligen minskas. Wrede tillade: vi

skole svara, att här icke finnes ett halföre till under-

håll af det polska drottningahofvet. De kunna gerna

föda henne der ute i Pommern. Svenska ämbetsmän

ha nu, med undantag af två år, ej på länge undfått

mer än half lön. Nu kunna också de pommerska
lägga, till sin hälft och dermed underhålla polackar-

na.^) — Karl den elftes syskonebarn, Kristofer Gyl-

lenstiernas enka, en dotter af hertig Adolf Johan, var

skyldig staten 40,000 dal. k. m. Man beslöt nu, att.

') S. st. d. 13 Sept. 4709,

') S. st. d. 23 Okt 1709

») Rådsprot d. 29 Okt. saml 17 Dcc. 1709.



oakladt deu höga slägtskapen, göra kronan betald ge-

nom försäljandel af ett henne tillhörigt has. Vi veta

oj, om saken gick i verkställighet. ')

Främliiigarua nppgifva, att Fabian Wrede var den,

som säliinila genom sparsainhet. kraft, mod och ihär-

ilighet förnämligast upprätthöij verket; ehuru, heter

det, han derför fick älnjula mer otack än er-

känsla. -)

Rådsherraruas verksamhet förlamades dock af

flere omständigheter; i synnerhet genom beroendet af

den både misstrogne och långt aflägsne konnogen.

Dertill kommo hvarjehanda högst oroande rykten om

samma konung, t. ex. att han var död; eller att han

af sorg och harm blifvit vansinnig; ena gängen sa

häftigt, att lolf liil femton personer behöfdes för all

hälla honom; andra gängen med en sådan modlöshet,

att presterna ej förmådde trösta hans sinne eller stilla

hans tårar. Rådet sökte förhemliga dylika sägner;

men visste ej sjelfva rätt, hvad de skulle tänka; ty

slikt berättades från flere häll, t. ex. af tvänue frän

Gyllenkrooks upplösta tropp hemkonna drabanter; li-

kaså i bref från Berlin; ja till och med från sjelfva

konung Stanislaus. Ryktet kom sålunda ut bland all-

mänheten. .Mänga blelvo oroli^ia. Några började an-

ställa liknelser med den vansinnige Erik den fjortonde.

Andra pastodo, att rådet ej hade någon magt att, som

det gjort, öivertaga regeringen; utan att sättet, hur

denna sednare skulle föras, hade bort bestämmas på

en allmän riksdag, o. s. v. ^)

Hvad s;m sintiigen och ej miudst förlamade rå-

dets rörelsekraft var dess inre oenighet. Ett uppträde

af sådan art väckte då för liden mycken uppmärk-

samhet. Karl GylleosUerna, numera en bland de äld-

') S. si. d. 23 Dec. nu9.

*) Dansk. min. br. d. 11 Sep!. 1709.

*) Fr. min. br. d. 26 Dec. n^/9.



sta rådslieirarua, visflde^ I rikets närvarande nöd, en

fosterlandskärlek, sorti i värma ocli oe^eiiuyda näppc-

lij^en kan öfverlräffas, om ock åtskilligt kan Invändas

mot utförbarlielen. Han lörcslog, att man skulle först

belåna kronans sods och räntor så långt möjligt; men
att sedermera hvarje rikets förmögnare innevånare

bDfde förskjöla staten alla sina enskilda medel, octi

<let utan pant och utan ränta. Häremot satte sig

Horn och i synnerhet Wrede, påstående, att de län.

som på slika villkor erhölles, blefve så små och så

få, att kronan deraf icke bekomme någon bjelp. De

ville i stället följa konungens förordning om räntebä-

rande låns upptagande på riktig och motsvarande pant.

Tvisten härom mellan Wrede och Gyllenstierna fördes

vid sjelfva rådsbordet med så mycken hetta, att Fal-

kenberg måste medla förlikning, Gyllenstierna blef

slutligen ensam om sitt förslag, hvars verkställighet

de andra tyckas liafva ansett omöjlig. ^) — En annan

orsak till oro och oenighet var den svärmiske och

besynnerlige grefve Karl Gustaf Frölich, hvilken ko-

nungen insatt i rådet, och som derstädes i strid mot

sina kamrater understödde Karls krigiska ihärdighet

och stränga fordringar; och blef tillbaka af Karl upp-

rätthållen och understödd. — Ett tredje och mer all-

mänt verkande oenighetsfrö låg i de redan omtalade

olika tronföljareplanerna. — Ett fjerde bör ej heller

förbises. Vi mena en nu först framträdande olikhet

mellan den gamla och nya tiden; mellan de åsigter,

som låg» till grund för Karl den elftes envälde och

dem. som sedermera bildade Sverges frihetstid, i

spetsen för de förra stod ännu Fabian Wrede, som
hjelpt till att införa samma envälde och sett dess väl-

görande verkningar under Karl den elfte. På andra

sidan började Arvid Horn låla framskymta sin benä-

genhet för ett friare statsskick, sina önskningar om
riksdag och om folkets hörande i frågor angående

'i
S. st. d. 24 och 28 Jan. 17 lu
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st) rclso verkets ledning o. s. v. Båda Asigferna hade

sId grniiil, sin prrundsats, sina anhängare. Alla dessa

förhållanden och spliltringar måste gifva åt rådet och

dess företag en osäkerhet och ett osammanhang, soia

i flere hänseenden verkade menligt.

ELFTE KAPITLET.

GRANNARNAS ANFALL MOT SVERGE.

Under åren 1701 till och med 170& Rade tsaren-

gång på gång sökt locka Danmark till nytt krig mot

Sverge. Konung Fredrik saknade dertill icke lust,

men väl mod; så länge nämligen Kar! oopphöriigt gyn-

nades af lyckan. Sak samma var det ock efter fre-

den i Altranstadt med konung Angnst, hvilken, harm-

sen öfver den skymlliga afsättningen, brann af begär

efter hämnd. Många krigiska förslag blefvo vexlade

mellan tsaren ä ena och båda konungarna å andra

sidan; men allt stadnade tills vidare vid blotta orden.

Sommaren 1708, när Karl riglade sitt tåg icke

mot Litriand, utan mot inre delarna af Ryssland, bör-

jade begge dessa grannkonungar att upplyfta sina huf-

Yod i afbidan på en ny sakernas vändning. Efter Le-

wenhaupts olycka vid Lisna och Karls tåg till Ukrän,

blefvo deras underhandlingar med Ryssland än li!ligare.

Uoder hösten 1708 och våren 1709 försäkrade dem
tsaren gång på gäng, att svenska hären vore ohjelpli-

gen förlorad, och att de fördenskull borde bryta löst

så snart möjligt. De önskade sjelfva ingenting högre.

I förhoppning om Karls snart inträlfande undergång.

möttes de ock midsommarstiden 1709 i Dresden; och

jost samma dagar, Pultava-slaget stod, iogingo de

förbund om ett anfallskrig mot Sverge. Sedermera

följdes bägge åt till Berlin för att söka med hopp ( la
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Pommerns eröfring inlocka preussiska konnngeD i fö-

aetaget. Man anmärkte, att vid detta tiiifälie voro i

sistnämnde stad samlade tre konungar, af tre olika

bekännelser, katoliken Fredrik August af Polen, luttie-

ranen Fredrik den fjerde af Danmark ocli den refor-

luerte Fredrik den lörste af Preussen; ocli att alla tre

liette Fred-rik; men kommit tillsammans för att öfver-

lägga om ett l)lifvande anfallskrig.

Preussens dåvarande regering var vanligtvis gan-

ska försigtig ocl) kunde ej lieller denna gäng öfverta-

las till delaktighet i det nya kriget. Den började re-

dan frukta Rysslands hotande öfvermagt och ville ej

förmycket malia den motståndskraft, som utgjordes af

svenska staten.

Helt annorlunda var det med August. Kort efter

mötet i Berlin fick han underrättelse om Pultava-

slaget, och genast började han bereda sig till krig.

England och Holland, löftesmän vid Altranstadt, hotade

i händelse han hröte; tsaren likaså i händelse han

icke bröte nämnde fördrag. August lydde det sednare

rådet och sin egen böjelse. Han hade icke ringaste

anledning till fredsbrott. Men som vanligt skulle sa-

ken ursäktas och bemantlas. Det helte t. ex., alt

villkoren i AUranslaiU varit okristliga ; — att August

icke egt rättighet att utan polska statens bifall a/sluta

nämnde fred; — att polska grundlagarna förbjöde

landets konung nedlägga kronan, o. s. v. Påfven

lärer ock halva frikänt lionom från all skyldighet att

hälla besagde fördrag. Hvarje opartisk man ogillade

dock hans nppföraude och skäl. Men August aktade

icke derpä, utan tågade snart i spetsen för en sach-

sisk här in uti Polen.

Detta land skulle försvaras af polackarna sjelfvc

under Stanislaus, och under Potocki, Smiegielshi och

(jlrudzioskl samt af svenska tropparna under Krassaa.

Meu den sistnämnde hade ett besynnerligt och bråk-

samt lynne och kunde aldrig rätt förlikas med Stanis-

faus, ehuru medgörlig denne furste var, och ehuru
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Krassaa flere gånger af rådet varnades. Hans svära

njpressningar liade ock retat landet både mot sven-

skarna och mot deras skyddling Stanislaus. Krassaa

började dessulom snart nog länka pä sin egen säker-

het. AT honom hade Stanislaus således föga lijelp att

hoppas. Än af sina landsmän och edsvurna undcrså-

tare? Se här hur det gick! När August kora antå-

gande med stöd af eu sachsisk här fråu vestra, och

af en ryssk från östra sidan, då gingo polackarna i

stora skaror öfver till samme August, sa att Stanis-

laus inom några veckor säg sig af de flesta öfvergif-

veu. Utan förhoppning att längre kunna försvara sin

krona, ville han ej heller genom ett fortsatt krig störta

sitt fädernesland i än djupare elände. Han lät der-

före otTentligt förklara, alt, om polska folket önskade,

det han skulle nedlägga kronan, sä vore han dertill

villig, i hopp all kunna såmedelst försona landets stri-

dande partier, m. m. Men intetdera bland dem vär-

derade hans välmening. Att Karl förbjöd afsägelseu.

hafva vi redan berättat. I Polen väckte förslaget der-

om hos anbängarne af August förakt och öfvermod.

och hos anbängarne af Stanislaus förakt och ovilja;

emedan, sade de, han i farans stund öfvergafde vän-

ner, som för honom vågat hela sin timliga välfärd.

De sednares missnöje gick så långt, att hau icke tor-

des resa till sina polska under Potocki stående trop-

par, utan gick i stället till de svenska, oaktadt dessa

fördes af hans personliga ovän Krassau.

Karl hade befallt, att, i händelse August angrepe

Poleu, skulle Krassau angripa, bränna och ödelägga

så mycket, han kunde, al Sachsen. Men rådet, Sta-

nislaus och Krassau sjelf fruktade, att ett sådant steg

skulle mot Sverge uppreta kejsaren och de tyska sta-

ter:^a. Rådet bad derföre Krassau draga sig tillbaka

till Pommern, och han lydde. Med honom följde ock

Stanislaus. hvilken allt Iramgent ansåg sig tryggare i

Sverge och bland svenskar, än i eget rike och bland

FryxelU Ber. XXIV. 6
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landsmän ocli sä Kallade undersälare. Han och hans

drotlnin^ lelde nu flere ar bortåt som nädehjoti hos

svenska staten eller konuriijen, törst i Sleltiii, seder-

mera i Kristianstad och slutligen i ZweibriicUcn; livar-

oni mera framdeles.

I och med detsamma Stanislaus lemnade Polen,

föll hela landet åter till August och erkände denne

som laglig regent. I Januari 1710 lördrefvo ryssarna

den sista svenska i Polen varande tropp, nämligen

besättningen i Elbingen; och dermed var ock sista vin-

sten borta af Karl den tolftes sex-åriga polska tältlag.

Äfven konungen af Danmark rastade till krig, och

äfven hos honom gjorde England och IIo!l;:nd, som
Traventhal-lreilens löftesmän, hvarjehanda försök att

hindra ulliroliet. ') Inom landet höjdes ock mänga
stämmor för freden. De päminte om, huru vid hvarje

krig utgången vore osäker, men eländet säkert; och

att man icke hade uägon rättmätig orsak. Men de

krigslystna pästodo, att Danmark nödvändigt borde

deltaga i Srerges nu förestående begrafning, och de

låto förstå, att fredspartiet drefs af tröghet, räddhåga

eller svenska mutor. Dä ingen rättvis krigsorsak kunde

uppletas, talade man om en högre statskonsts fordrin-

gar; 01 nödvändigheten att iakttaga tillfället till den

mägtige östra grannens knfvande; om den eviga hjelte-

ära, som dervid väntade Danmarks konung och folk.

Från predikstolarna kastade på vanligt sätt prester af

olika åsigter bibelspråk, exempel och latinska ordstäfveu

mot h varandra. Den ene sade: aut nunc aut num-
quam;-) den andre svarade: nec nunc nec umquam.^)

') En töga trohg uppgift är, att England tillstyrkt Danmarks
anlall.

') Antingen nu eller aldrig!

*j Hvarkcn nti eller någonsin!
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Somliga mente, att man ingalnnda borde fdrsnmma det

närvarande tilllällft att opphjelpa Danmarks magt;

meu andra anmärkte, att Gud föreskrifvit hvarje stat

dess naturliga gränser, livilka Sverge och Danmark

DQ genom Sundet erliällif. Alt öfversliga dera skulle

blott leda Ull nya lörveckllngar och ständiga krig,

hvarfönitan man kände det gamla ordspråket, att hög-

mod går för fall. o. s. v. Pä ena sidan lockades

danska konungen af tsaren, af August, af sin bigtfader

och af sin trilla, fröken Schindel. Ä andra sidan var-

nades han af Holland och England, som icke ville se

Sundets bada kuster i händerna på en och samma
furste; — likaså af några sina högre ämbetsmän, och

ej mindst af sitt i Stockholm varande sändebud Griiner.

Dennes ord röra Sverge så nära, att de böra om-
ständligare anföras. I slutet af året skref han så-

lunda. Efler underrällclsen om nederlaget vid Pullava

och om danskarnas krigsbes/ut blefvo si:enskarna vis-

serligen mycket nedslagna. Men snart repade de mod
och hafva genom del högst berömliga indelningsverket

uppsatt en ny här. Officerare finnas ock tillräckligt;

ty mänga, som sägo sin konungs gränslösa ärelyst-

nad, begrepo, att de i polska och rysska krigen ej kunde
vinna annat, än en sönderskjuten kropp eller döden,

och togo derföre under allahanda förevändningar af-
sked och reste hem. Ät kvar och en sådan bjuder nu
rådet ett stegs befordran och får derföre krigsbefäl

nog. Folk finnes här ännu till en ny uppsättning.

Man smickrar sig väl i Danmark med den föreställ-

ningen, att sådana troppar icke kunna stort uträtta;

emedan de komma att bestå af råa och oöfvade bonde-

drängar. Men jag vill ej locka eders majestät med
ogrundade förhoppningar. Dessa bondedrängar ära
vanda vid alla slags mödor och besvärligheter och
öfvade att i skogen skjuta på allt, so7n kommer för
deras ögon. I allmänhet hafva de mycket anlag för
krigstjenst. Så snart de få soldatjackan på sin rygg,
eller sjelfve komma upp på ryggen af en häst och få
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rapen i hand, så visa de genast samma hållning, mod
och ihärdighet, som en gammal krigsman. Svårast

för Sverge är bristen på födoämnen; men rådet har
derom gått i sä goda författningar som möjligt. Wrede
ha\ ock i flcre år tillhaka visat alla enskilda fordrin-

gar så aU mycket penningar torde vara i behåll,

fastän han högligen klagar öfver brist derpå. Dess-

utom finnas mänga statsmän här i Sverge, hvilka i

likhet med eders majestät sjelf och med konungen af
Preussen frukta stora vådor för norden, i händelse

Ryssland bekommer fast fot vid Östersjön. Detta allt

har jag ansett mig pligtig framställa för att ej seder-

mera, i händrlse af olycklig utgång, kunna beskyllas

för att hafra dolt sanna förhållandet. ')

Varningarna voro dock fåfänga, och Fredrik läl

utfärda en krigsförklaring, i hvilken han sökte rätt-

färdiga fredsbrottet. I saknad af verkliga skäl tillgre-

pos en hop skengrunder; t. ex. den besynnerlige la-

tinske versmakaren Magnus Rönnow hade i en af sina

ilikter till Karl den tolftes ära kallat denne magnae
Scandinavice imperator, d. v. s. stora Skandinaviens

beherrskare. Detta anfördes som en krigsorsak; ty,

sade raan. Rönnoxv hade derigenom uppsåtligen för-

aktat och nedsatt Danmark och dess konung, såsom
skulle Karl vara deras beherrskare. Svenskarna sva-

rade: t Köpenhamn har år 1702 utkommit en bok, i

hvilken Fredrik den fjerde kallas nordens högsta
monark samt de nordliga rikenas styresman.
Detta, fastän skrifvet af Danmarks rikshistoriograf,

hafva hvarken vi svenskar varit nog trångsinta eller

vår konung nog småsint att beakta. Yi hafva blott

skrattat deråt, likasom vi göra åt den nu anförda
krigsanledningen. Ett annat Danmarks skäl var, att

man sade sig känna Srergcs onda afsigtcr mot grann-
staten, hvarföre nödvändigheten fordrade att sådana i

iid förekomma. Det var alldeles samma lankeslul,

') Griiners brel lill konungen af Danmark d. 1 1 Dec. n09.
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hyarmed Sverge ville försvara det orättvisa anfallet

mot Danmark i Anffiisti 1658. Af ungerår lika halt

voro de andra danska krigsskälen 1709. Detta insågs

och erkändes af hela Europa och snart af danskarna

sjelfva, hvilka sednare till och med aktade nödigt upp-

sätta en annan, åtoiitistone i bättre ordalag afTattad

krigsförklarins. Några Danmarks sednare häfdateck-

nare hafva dock upprigtigt erkänt krigsorsakernas

haltlöshet. Emellertid utbröt kriget och en dansk här

öfverskickades till Skånp. De derpå följande händel-

serna skola framdeles närmare beskrifvas.

Äfven Ryssland, den tredje grannen, riglade sina

vapen mot det, som man trodde, nn mera försvarslösa

Sverge, och detta redan hösten 1709. Striden fördes

i LilTland och skall i sammanhang med tältlaget 1710

l)eskrifvas.

TOLFTE KAPITLET.

DANSKA FÄLTTÅGET 1710.

Genom en för Sverge lycklig tillfällighet hade

»tyrelsen öfrer Skåne blifvit ett par nr fornt anför-

trodd åt Magnus Stenbock, en bland denna tidens nt-

inärktaste personligheter. Snillrik, klok och tapper,

egde han mycken erCarenhi-t i att både leda och för-

sörja en krigshär, och tillika ett lynne och umgänges-
sätt, som lörvärfvade allas till2;ifveniie(. Skåne äl-

skade honom som en far, i synnerhet för det skydd,

han teranat folket mot ämbetsmännens förtryck. Ingen

kände vara mer passande att til bakakasla den fara,

som hotade uämmle landsort.
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Länsre hade hau Iriiktal en olycklig nlg:ång pä

Karls tåg inäl Ryssland. När I slulet af Juli lösa

rykten om uederlag:el vid Pallava begynte flyga kriog

landet, anade han deras sanning och Danmarks snara

fredsbrott. Svenska sändebudet i Köpenhamn tillskref

honom ock varningar i samma anda. Stenbock bör-

jade derföre att genast, och medan det kunde ske för

godt köp, att till fästningarna anskaffa hvarjehanda

nödiga förråder. När sedermera säker underrättelse

om samma nederlag inträffade och tillika om Danmarks

krigsberedelser, utfärdade han nägra till mod och tro-

het uppmanande kungörelser och for sjelf omkring i

städerna och höll med folk af alla klasser samspråk

I fosterländsk anda och med eft lif och en värma, som
gjorde djupt intryck. Pa Malmö torg slutade han sitt

tal med alt sjelf svärja konungen ny trohetsed, hvar-

efter en dylik också aflades af det församlade folket;

liksom sedermera af presterskapet i hela orten. Sten-

bock ansåg dock omöjligt att hindra danskarnas land-

stigning; men han förordnade om de värdkasar och

kanonskott, hvarmed den skulle tillkännagifvas, och

om de åtgerder, en hvar då borde vidtaga. Några
hans ovänner skrefvo väl till Slockholm, att rustnin-

garna vore onödiga och ingen fara å färde; men rå-

det gillade, hvad Stenbock gjort. Det skickade ock

flere nya regementer åt vester för att hejda ett från

Norge befaradt Infall; och lät på vagnar forsla några

andra troppar till Norrköping och derifrån sjövägen ttll

Skåne. Vid krigets utbrott skall dock Stenbock utom

besättningarna ej haft mer än 3- till 4000 ryttare och

blott 500 knektar; de.ssa sednare mest bestående af

sachsiska fångar, som ingått t svenska bären.



DANSKA LANDSTIGNmGEN 1 SKÅNE.

Redan i början af Oktober 1709 voro på Seland

1,200 fiian färtli!?a att seg;la öfver till Skåne. Men
genom nå?on tillfällighet hade krutförrådet antingen

vid tillverkningen misslyckats eller sedermera skadats.

Flere veckor förflöto. innan bristen fylldes. Vid det

förstorade ryktet om Stenbocks och rådets rnstningar.

fann äfven konung Fredrik för godt att öka sin land-

stigningshär till 17,000 man. ') Artilleri, beklädnad

och beväpning voro i fullständigt skick: men icke sä

förråden. Man räknade på den rika skörd, skånin-

garna samma år erhållit. Uppdraget att anskaffa och

tillhandahålla de lifsmedel, som behöfdes, hade dess-

utom blifvit anlörtrodt åt öfver-generalen Reventlov;

men man sade. att i förvaltningen blandade sig alltför

mycket hans fru, en syster till den ryktbare Görtz.

och utmärkt för mycken egennytta.

Efter en lycklig öfverfart landsteg hären vid Råå
fiskeläge i början af November 1709. Man hörde der-

vid genast de betecknande kanonskotten från Helsing-

borg och Landskrona och såg från höjderna vårdka-

sarnas lågor. En dansk lärd herre vände sig dervid

till konungen och upprepade den latinska versen;

Mönstrat prcesentem nuntia flamma Jovem. ^)

Fredrik landsteg och inträdde i ett präktigt för honom
ordnadt tält. Rysska, polska och preussiska sändebud

hade deltagit i öfverfarten och framförde nu sina lyck-

önskningar. Från Helsingborg infunno sig ombud alt

vinna den nye herrskarens nåd. och efter några dagar

höll han i nämnde stad sitt högtidliga intåg. En öp-

pen kungörelse utfärdades i afsigt att viooa skånin-

') Några säga 48- lill 20,000.

') Bådande lajjnr förkunna, atl ljungelds-herr-
äkaren nalkas.
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g:arnas tlllcifvonbef, och danska tropparDa förbjödos

utöfva nå?ra vahlsamheter.

Magrnus Sfenhock var i grannskapet; men för-

mådde ej hindra landsligningen. Han reste g;enast till

Landskrona ocli Malmö; men förnam med oro, att all-

mogen Gcli det ny-utskrifna rytteriet ådagalade myc-

ken välvilja mot danskarna, en följd dels af gamla

minnen, dels af de sista åreRs täta utskrifniugar och

tunga skatter. Stenbock lade derföre rytteriet in i

landels fästningar, frän hvilka det skulle blifva svårare

att rymma; och hästarna skickades uppåt Småland,

på det de icke skulle falla i danskarnas hand. Se-

dermera for han till Kristianstad och befallte general-

majoren Gyllenstierna alt med förhandenvarande trop-

par hindra danskarna frän att öfvergå den der fram-

flytande Helgaå. Sjelf fortsatte han sin resa till Ble-

kinge för alt med Hans Waehtmeister öfverlågga om
sättet, huru Karlskrona och flottan borde betryggas.

Om Reveutlov genast angripit Landskrona, hade

han måhända kunnat eröfra denna fästning. Men lian

fick vid samma tid mottaga den ena berättelsen efter

den andra om svenska tropparnas ringa antal och

eländiga tillstånd. Det hette stundom, att de icke

hade ett enda riktigt korporalskap samladl. Han be-

slöt derföre att tåga rakt på Karlskrona i afsigt att

intaga staden och förstöra flottan. Måhända hade

också detta lyckats, ifall beslutet blifvit genast och

med raskhet verkstalldt. Men danskarnas tåg gick

långsamt och trögt, af fel, dels vid befälet, dels vid

förrådsvärden. Först i början på Januari anlände Re-

ventlov till Torssebro, hvaresl Gyllenstierna ej kunde

hindra honom från att gå öfver Helgaå. Svenska der-

varande tropparna bestodo till en del af sachsiska fån-

gar, som tagit svensk tjenst: men som nu snart ka-

stade vapen och spruiigo; många till fienden. Äfveu

några svenska regemenler, t. ex. Westgöta ryttare,

flydde så hastigt och skamligt, att Stenbock kände

djupaste oro och sorg öfver ett sådant sina troppars
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beteeniie. Danskarna togo emellertid Kristianstad ocf)

tågade emot Blekinge. Stenbock ville besätta de djcpa

ocl) tränga passen, men liade ej nog folk. Den en;i

försvarslinien efler den andra måste öfvergifvas. Till

Stenbocks liarm vägrade ock Karlshamns borgerskap

att göra nägra smärre uppoffringar, som ban till de-

ras försvar fordiade. Han mäste derföre draga sig

än längre tillbaka. 1; varpa danskarna den 19 Jaunari

framträngde till nämnde stad, livllken nu fick åt fien-

den erlägga en brandskatt af 12,000 riksdaler ntoin

allt, bvad till bärens underhäll larfvades.

Nu älerslod ej läng väg till Karlskrona. För slä-

dens och nollans skyddande gjorde ^^achtmeister och

Stenbock allt. bvad göras kunde. Batterier ocli vallar

uppkastades och dubbla isvakar sågades öfveiallt, der

man kunde vänta ett anfall. På redden lades beslyc-

kade örlogsfartyg och alla byggnader utefler sjökanten

besattes med soldater. Så rustad, afbidade man deS

stundande angreppet.

STENBOeKS 5LSTNINGAR I SMALAND.

Kari hade befallt alt, i stället för de i Ukrän för-

svunna regementerna, skulle nya både indelta och Ire-

och femmänningar upprättas. Regeringen gick genasi

i författning om verkställigheten. Dertil! fordrades

dock mycken tid och möda. Fleresiädes voro me-
uigheterna ganska ovilliga, liäldst soldatlegau oupp-
hörligt stegrades. Men när det blef bekant, att den

från polska fälttågen mycket kände och älskade Mans
Stenbock skulie blifva anförare, sågos många gamla
krigare, både gemenskap och befät, anmäla sig til!

tjenstgöring. och på deras ord likaledes mången rask
bondedräng. Så blefvo om några veckor llere bland

de nya regementerna uppsatta, ehuru ej få soldater

voro dels för gamla, dels för unga. Men alt sk.itTa.
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«or(lentli?a drägter, dertill felades bAde lid ocb oipdet.

Stenbock bad dorföre befälet skynda nedåt Smaland
med sold;)ferna. biirndan ock klädseln vore; ty, sade

han. i fordnn tider hafva svenskarna ofta ådagalaggt

hjeltemod och vunnit segrar, fastän de burit vadmals-

kläder och dessa slitna och af olika både snitt och

färg. Till mötesplats bestämdes VVexlö. och på Sten-

bocks begäran liade kringliggande landsböfdingar sökt

ditskafTa så mycket penningar, hästar och förnödenhe-

ter, som möjligt. Mot slutet af Januari samlades så-

lauda i nämnde stad en liten här af vid pass 8.000
man. Men, säger Stenbock, skall jag bedöma denna
tropp efter dess kläder och vapen, sä har jag under
mina 26 krigsär aldrig sett något sämre. Jag hop-

pas dock, att de slängar, som soldaten under skinn-

pälsen och vadmalströjan utdelar, hlifva lika kraftiga,

som bure han den grannaste mundering. Men ej nog
med. att drägten var brokig och torftig; den var ofta

bristfällig och trasig. När skånska tremäftnings-rege-

mentet till bäst framred, hade de flesta endast träd-

skor på fiillerna. hvarföre det ock kallades trädsko-

regementet. De väl klädda danskarna skrattade åt

dessa motståndare, åt Stenbocken med sina Smålands-

gossar, hliukken med sine Gedepoge», som man van-

ligtvis kallade dem. Men Stenbock tog saken muntert

och modigt och påtlref ifrigt sina gossars vapenöfnin-

gar. besökte dem aldrig ntan att i tickan medföra pen-

ningar åt dem, som mest nfmärkt sig, och gick sjelf

stundom till ledet för att lära dem handgreppen. Han

Tiefarade dock, att denna svaga bär icke sknlle kunna

motstå de öfverlägsna och välrnstade danskarna, och

lät derföre Hp[!hhda hela folkmassan att till fiendens

fördrifvande ga man ur huset. Men denna uppmaning,

ehuru skrifven med Stenbocks vanliga värma och fo-

sterlandskärlek, mötte ej alllid villiga öron. Menig-

heterua tyckte mångenstädes det vara nog att hafva

återigen uppsatt de i krigen tillintetgjorda regemen-

lerna. I norra Westergötland hände sig längre fram,
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alt allmogen slog Togäon thjel och vägrade att gä nt.

Från Kalmare län kom ingen. Folket i Blekinge ville

Waclitmeister bebaila (i!l försvar af Karlskrona. Från

Kronebergs län tnslällde sig blolt 100 man, h vilka,

när de sägo sig ensamma, genast återvände. Också
andra hinder mötte. Rådet, som I början gillat alger-

den, förbjöd den sedermera, ehuru med erkännande af

Stenbocks välmening. Så dömde ock Karl. hvilken

aldrig ville veta af dylika allmänna folkbeväpningar.

Stenbock sjeif fick längre fram åtskilliga tvifvelsmåi.

Halländuingarna tillätos tåga hem, och hela landtslorms-

förslaget uppgick i rök. Skånes räddning öfverlemna-

des åt de uy-utskrifua regeix^enterna.

Hvad som i rikefs svåra belägenhet mycket upp-

muntrade både Stenbock och alla andra, var det ännu

allmänna hoppet om konungens snara hemkomst. Från

Sianislaus anlände nämligen efter hvarandra tväone

bref med, som det hette, säker underrättelse om, att

Karl skulle i slutet af år 1709 med en betydlig tur-

kisk och lartarrsk här återvända till sina svenska be-

sitlningar. ')

TAGET TILL HELSINGBORG.

I medlet af Februari uppbröt Stenbock från Wexiö
och inryckte i nordöstra Skåne, Vid Ousby drog han

till sig Gyllenstierna med något rytteri från Blekinge

och unga Ascheberg med tre regementer. h vilka förut

stått vid norrska gränsiMi. men nu från trakten af

Laholm hade på sällan begagnade skogsvägar letat

sig fram till hufvudhären. Stenbock fick sålunda der

tillhopa en styrka af ungefär 14.000 man.

') Thorsjö Ark. Stanislaiis till Main Stenbock d. 13 Dec.

4709 och 15 Jan. 4710.
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Vid ryktet om dessa rustningar och rörelser,

fruktade danskarna i Karlshamn att I)lifva afskurna

och drogo sig derföre hastigt tillbaka till hufvndstyr-

kan i Kristianstad. Genom falska budkaflar inbillade

dem Stenbock, att han ämnade angripa sistnämnde

stad. Danskarna nedrefvo derföre nägra broar och

satte sig i lörsvarsstand. Men Stenbock hade i stäl-

let beslutit afskära dem från Helsingborg och skyn-

dade derföre att besätta de tvä öfver Rönneå gående

vägarna vid Förestå och Hasslebro. Underrättelsen

härom injagade hos danskarna en ofiirklarlig skräm-

sel. De nppbiöto skyndsamt från Kristianstad, togo

en omväg åt söder förbi Lund och lyckades så und-

komma till Helsingborg, Här stannade de utanför sta-

den i ett fördelaktigt läger och erhöllo förstärkning

från Danmark. Men af mödor och harm öfver det

misslyckade fälttåget, hade Reventlov insjuknat sä, att

han måste fraktas öfver till Seland, hvarefter befälet

anförtroddes åt Georg Rantzau, en utmärkt tapper,

men mindre försigtig härförare.

Några säga, att Stenbock kunnat helt och hållet

afskära danskarnas återtåg; men att han icke velat,

ty han önskade se Skåne sä snart möjligt befriadt

från fiender och krigsbördor. Andra säga, och kan-

ske med mera skäl, att han ville men icke förmådde

verkställa en sådan rörelse. Det oöfvade folket var

nog villigt, till och med ifrigt, då det gällde att stri-

da; men deremot föga vant vid besvären af ett lång-

varigare fälttåg. Tillräckliga förråder hade ej heller

kunnat anskaffas, och bönderna gynnade mer sina

gamla landsmän, danskarna, än sina nya, svenskarna.

Bristen på matvaror blef stor; mänga unga soldater

dignade af mattighet. och den ena rastedagen måste

tagas efter den andra. Under tiden gjorde Stenbock

en ulllykt till Malmö, der han lyckades öfverlala bor-

gerskapi-t till niigot understöd, hvarjemnte han derifräu

hämtade förstärkning i folk och artilleri. Kast dan-

skarna således icke kunde hindras från återtåg, blefva



93

de likväl dernader ofta oroade, i synnerhet af en öf-

verstelöjtnant Wilhelm Bennet. hvilken vid detta till-

fälle inlade mycken ära och förvärfvado sig af Sten-

bock benämningen en hiivna af en officer. Slutligen

anlände hela svenska hären till grannskapet af Hel-

singborg och af sin fiende.

Frän denna tid och detta täg förtäljas mänga

sägner angående Magnus Stenbock och hans list och

förslagenhet. Utan att ansvara för deras sanning,

vilja vi berätta ett par deraf såsom bevis på, hvad

man tänkte och trodde om denne fältherre. Han kände,

sade man, härma skånska allmogens åtbörder och

mnndart så fnilkomligt, att, när han ville, mägtade in-

gen skilja honom från en bland landets bönder. Han

lät no sitt skägg, enligt deras plägsed, växa tämligen

långt och körde ena gången hö, andra gången halm

eller matvaror till danska lägret, och inhämtade da

nnder samtal med officerare och soldater allehanda

nnderrättelser. En gång hade en skånsk bonde igen-

känt och varit nära att röja honom: men då låtsade

Stenbock vara drucken och häfde sig utan hatt och

piska upp pä sin häst och lyckades så alt raglande

och ballrande komma ut Igenom danska förposterna.

En annan gäng och nyss före slaget vid Helsingborg

skall han nnder samma förklädnad hegifvit sig till

fiendtliga lägret för att sälja ärter. Danskarna förkla-

rade dem icke goda nog. Stenbock lofvade då, a((

om några dagar komma tillbaka och undfägna dem
med samma vara, men af ett både större och hår-

dare slag.

SLAGET VID HELSINGBORG.

Fredrik den fjerde hade nyss förut besökt sina

vid HelsJegborg stående troppar och sökt uppmuntra
äeis att med mod och kraft gå fienden till mötes.
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Men just som deltn diöIp sknlle ske. lemnacle han sjelf

hären och älervände till Soland. En samlidig föi lät-

tare har anmärkt de bada konniigarnas olika sälf alt

Ull hjellebragder uppmana sin här. Den danske blef

hemma ocli sade: Gå! den svenske gick lörot och

sade: Kom!
Det var frän norra sidao, från Allerum och Pils-

hnit, som svenska hären nalkades; troligtvis något

öfver 14,000 man stark. ') Redan dagen förat hade

planen för slagtordningen blifvit meddelad åt öfver-

starna och hvar och en bland dem fått veta sin plats.

Påföljande natt måste tropparna tillbringa under bar

himmel och i svår väderlek. Tidigt morgonen derpå,

den 28 Februari, tågade de mot Helsingborg. Frosten

hade gjort vägarna någorlunda fasta och en ijocit

dimma dolde rörelsen. Stenbock sökte på allt sätt

muntra soldaterna. Han höll korta tal till hvart och

ett regemente. Då han märkte någon knekt se nedsla-

gen nt, tog han denne under hakan, lyfte opp hulvndet

och sade: se ond ut, min gosse, sä springer dansken

för dig. Några säga, att han låtit med brännvin och

hvitlök förpläga sina krigare för att uppvärma på eu

gång modet och blodet. Andra berätta, att folket med
nattvardsgång beredt sig till den hlifvande striden.

Danska hären tyckes hafva nigjort 16- till 17,000

man. Dess ställning var sä fast och förmånlig, att

den ej gerna kunde af svenskarna angripas. Dessa

sednare, utan förråder och tält, hade måhända inom

några dagar varit förstörda, om Raulzan lydt sin ko-

nungs råd och stannat på sin första lägerplats. Men
han lydde i stället sitt brusande mod, och, när sven-

skarna nalkades, öfvergaf han det fasta lägret och

gick dem till mötes. Han valde väl också nu en rätt

fördelaktig ställning, dock blef det lättare än förut att

honom angripa.

') Andra säga 48-, 20-, 25--, ja några danskar ända liH

30,000.
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Klockan 12 gar Stenbock (ccken fill nppbroff^

bvarpå svenskarna ryckte fram och atbredile si^ mot
fienden. Klockan I pä dasen anlände främsta trop-

parna till sina platser. Striden började på svenska

venstra tlygelu, livilReu tordes af en biand Iijeltarna

från polska kriget, general -löjtnanten Biirenskiöld.

Han trängde i början Läftigt pa danska iiästgardet

octi lyckades drifva detsamma jemnte ett par andra

regementer något tillhaka. Men lian hade begynt leken

rör tidigt, och innan hela styrkan af hans flygel hun-

nit ankomma. Rantzaii deremol ilade med förstärk-

ning de sina till hjelp. Striden skärptes ånyo; Bn-

renskiölds häst stupade, han sjelf logs till långa, och

hans folk var nära alt blifva öfvermaunadt, när ändt-

ligen först general-majoren Göran Gyllenslierna och

sedermera öfversten Gustaf Lewenhaupt kommo med
den öfriga delen af flygeln och återupprättade sven-

skarnas sak. Fäktandet blef nu ganska hättigt. Rant-

zau sjelf deltog deri som den ringaste soldat. Men
Stenbock, som såg, att här var den afgörande punk-

ten, lät genast från sin andra flygel tillkalla Uer(*

sqvadroner under Diiker och Wilhelm Bennet. Hand-

gemänget blef än mera mördande. Af Westgöta ryt-

teri stupade 73 man och 14 officerare sårades. Un-

gefär pä samma sätt gick det med Ostgöta- och med
Gustaf Lewenhaupts ryttare. Dessa sednare tyckas

hafva varit serdeles oförvägna. Westgöta rytteri, sade

danskarna, var utmärkt tappert; men Lewenhaupts

folk bestod af bara djeflar. ') Danskarna försvarade

sig dock med mycken ihärdighet. Rantzau sjelf jemnte

tlere officerare blefvo sårade. Danska öfversten Mör-

ner, i spetsen för Fredriks hästgarde och med under-

stöd af danska lifdragonerna under öfverste Holst, höll

på att kasta svenskarna tillbaka, när Holst föll, hvar-

igenom hans folk råkade i oordning. Nu blef danska

') Riks ar k. Ada Hislor. Anteckningar ora slaget vid

Helsingborg.
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liästganlet af svpiiskarna omiin^adt. Miirner, särad

nästan lill döds, kuude med möda af trogria tjenarc

ryckas frän valplatsen. Nästan alla oftlcerarna blefvo

<Jödade eller särade, ocl» af regementet äterstodo pä

sintet, säger nian, endast 10; ocli af danska kron-

prinsens fotregemente, som kämpade vid dess sida,

endast 35 man; hvartdera hade dock nrsprucgligen

bestätt af 1,300. Äfven Rantzau hade frän sin andra

flygel begärt understöd. Sådant skickades ock af der-

Tarande befälhafvaren Dewilz. hvilkeu sjelf ilade till

stället. Men lian nödgades taga en omväg och kom
sä sent. alt han blott lick l>evillna de sinas flykt och

nöjas med att densamma skydda. Svenskarnas seger

på venstra tlygeln var fullständig.

Midten liade ock en svär strid att bestå. Fram-

för danska bröstet lågo nämligen icke blott en rad

spanska ryttare, utan ock några träsk, och bakom
samma troppar stod ett starkt artilleri. Svenskarna

gingo dock oförskräckl framåt. Danska kanonerna

dånade; men stodo sä högt. att skotten för det mesta

gingo öfver svenskarna, i synnerhet sedan dessa

hunnit sin liende närmare på lifvet. Men dä mötte

flämnde moras. De voro betäckte af is, men sä

svag, att den icke bar manskapet. Svenskarna läto

sig dock af ingenting hindras. De tågade öfver

och genom träsken, faslän vattnet stud dem lill mid-

jan och isen skar sönder kläderna. Uppkomna pä

andra stranden rusade de under flendens eld häftigt

framåt, vräkte undan spanska ryttrarna och kastade

sig med blanka vapen öfver fienden. Denne försva-

rade sig med mycken envishet i nära I vä timmar. 1

synnerhet utmärkte sig danska foigardet, af hvilket

slulligen endast 80 man qvarstodo pä fältet. Söder-

manlands och Elfsborgs regemenien till fot ledo ock

betydliga förluster och fingo en mängd officerare

skjutna eller sårade. Emellertid hade svensken Cron-

stedt fört några sina kanoner förbi moraset, sä att de

l)örjade på nära håll spela mot flendens midt. Sven-
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skarnas segrande veoslra llygel föll dem ock i sidau;

snart likaså den högra, sedan den lätt nog jagat nn-

dan sina motståndare. Så blef danska fotfolket till

största delen omriugadt, tillfångataget eller nedlingget.

Ty. af oförstånd eller förhetsning. ville det unga sven-

ska manskapet icke vela af någon skonsamhet. innan

Stenbock, med allvarsam tillrättavisning, lärde dem
mildhet mot den slagne. Sjelf hade han. för att leda

det hela, onpphörligt ridit omkring och dernnder i ett

moras gjort ett olyckligt fall, som förvärrade en skada,

han redan förut haft. och hvilken hädanefler mer och

mer försvårade hvarje mödosammare deltagande i krigs-

rörelserna. Dock, skref han någon tid derefter till

konungen, dorli skall jaf/ följa med mof fienden; om
jae/ ock nödgas krypa.

Fienden llydde till Helsingborg, dervid så långt

möjligt förföljd af Wilhelm Bennet. Kanske hade sta-

den kunnat tagas och på samma gång hela den upp-

lösta danska hären. ^led sina genomfrusna och till

större delen ovana knektar vågade likväl icke Sten-

bock angripa en förskansad fiende och drifva denne

lill förtvillan. Oaktadt ett nytt inlräffande oväder,

qvarstod han på slagfältet hela natten öfver. befarande

ett anfall af fienden. Men morgonen derpä lät han

tropparna rycka in i dennes välförsedda läger, der allt

stod i orubbad ordning till de trötta svenskarnas mot-

tagande. Danskarna förlorade vid pass 4000 döda.

2,700 fängna och 4000 sårade samt 29 kanoner och

hela sitt läger. Svenskarna räknade 800 döda och

2000 särade.

Det är eo sägen, att nnder hela striden hade

Stenbock ingen värja, utan blott ett ridspö i handen;

— likaså, att, när det fångna danska befälet skulle

honom föresfällas, ämnade han vara omgifven af sina

bäst klädda troppar; men alt danskarna kommo för

snart, och medan ännu kring honom stodo qvar några

groft och illa påpelsade flockar. Stenbock fann sig

FryxelU Ber. XXIV. 7
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feoast. Undren ej på den hesynnerUga dräfjlen, sade

ban till de daoska herrarna. Folkel ur från finska

och lapska skogarna och tåla ej andra kläder, än

dem de frän hemmet äro vanda rid. — Det säges

ock, att när den talrika svärmen af danska fångar, de

mesta fullvnxna och starka män. flogo närmare be-

trakta sina småväxta, illa utrustade väktare, kände de

stor frestelse att söka med våld befria sig; och att

detta var en bland orsakerna, hvarföre Stenbock icke

vågade genast efter vunnen seger något vidare fö-

retaga.

I stället uppmanade han de i Helsingborg in-

stängda danskarna att gifva sig till fånga. Dessa voro

ock i svårt läge. Men general Dewilz, densamme som
skyddat återtåget, vägrade öfverlemna Helsingborg, så

framt icke hans folk tinge obehindradt öfverskeppa

sig till Seland. Sådant ville Stenbock i början icke

uiedgifva: ty han hoppades kunna taga dem alla till

fånga. Cronstedt började derföre beskjuta staden, i

synnerhet med bomber. Ett magasin tändes, hvarvid

3000 granater sprungo i luften. Detta förorsakade'

mycken oro; dock höll sig största delen af besättnin-

gen ännu qvar pä vallarna och understöddes af ka-

nonerna på flere utanför liggande danska krigsskepp.

Med tanken på, huru dyrbar hvarje krigare numera

var för Sverge, ville ej Stenbock genom nya ansträng-

ningar ådraga sig nya förluster, i synnerhet som han

förutsåg, att danskarna skulle i alla fall nödgas snart

lemna Helsingborg och Skåne. Många bland de per-

soner, han måst antaga till officerare, voro ock så

oöfvade och opålitliga, att han icke med dem vågade

något svårare och mer inveckladt företag. Han nöjde

sig derföre med att låta Cronstedt ytterligare bombar-

dera och oroa staden. Detta påskyndade danskarnas

aftåg. Från Köpenhamn hade tor sådant ändamål en

hop lastdragareskepp ankommit. På dessa och på

några af holländare upplåtna fartyg beslöt man att till

Seland återföra lemningarna af danska hären. Tid och
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skapet. Tre-, audra säga fem- eller sextosen hästar

t)!efvo Ibjelstackna. Stora förråder af salt, säd. mjöl

och aDdra förnödenheter ntkastades på gatorna och

oppblandades med sand, gyttja och spillning för att

göras oanvändbara. Sedan detta blifvit verkställdt,

inskeppades danska tropparna natten mellan den 5 och

O Mars och fördes tillbaka till Seland.

Segerns följder voro många och stora. Skåne

blef rensadt från fiender och, liksom statskassan, be-

friadt från det dryga nnderhållet af en talrik och

stridsfärdig här. Flere bland regementerna fingo gä

hem på sina rotar, och andra skickades att vakta

gränsen mot Norge.

Än större fördelar vunnos genom del intryck, se-

gern gjorde på allmänna europeiska tänkesättet. Man

hade sett en väl rnstad och öfvad dansk här landstiga

och inrycka i detta Sverge. som något hvar trodde

vara ntblottadt på manskap, medel och mod. Och lik-

väl: inom fyra månader såg man samma här blifva af

svenska hoprafsade troppar jagad, slagen och tillbaka-

kastad öfver Snndet. Denna syn visade för det häp-

nande Enropa, hvad kraft, som fanns hos svenska fol-

ket, äfven nfan dess konung. Man såg, att änna var

Sverge icke förloradt: — man såg, att. om det nordi-

ska lejonet också var såradt och djapt såradt, så mäg-

tade dock änna dess väldiga ramar krossa den fiende,

som vågat angripa dess boning. Utlänningarnas sinnen

fylldes med känslor af förvåning, fraktan och beun-

dran. Den ene ville, den andre vågade icke anfalla

de ädla och tappra svenskarna.

Och dessa svenskar! Hvilka känslor af förtjus-

ning och sjelfmedveten kraft genomströmmade icke

hvarje bröst vid underrättelsen om den lika oförmo-

dade som herrliga segren. En så ärorik begynnelse

lifvade folk och här att fortgå på samma bana; och

att således göra sig värdiga den hjeltekonong, som
väckt verldens beundran, och hvilken man hoppades
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inom kort se äterväuda och med äo väldigare slag:

borljaga fäderneslandels angripare. Det berättas, att

till Stocktiolm resande riksmötesmän tiugo mången-
städes tillsägelse att icke spara pä de nppolTringar.

fäderneslandets räddning fordrade. Förtjusningen var

hög, och skalderna högljudda i ordets alla bemärkel-

ser. Rönnow sjöng på sina klingande latinska verser

ett segerqväde, och till och med den unge Swedeo-
borg uttalade pä diktens språk sin fosterlandskärlek

och sin hänryckning.

Detta skånska fälttåg hade åtskilliga jemnförelse-

puDkter med det af 1676. Båda gångerna landsteg

vid Helsingborg en dansk styrka, som hotade att öf-

versvämma det nästan värnlösa fäderneslandet. Båda
gåDgerna samlades i Smålands skogstrakter de föga

ordnade hopar, som snart, är 1676 vid Lund och

1710 vid Helsingborg, slogo fiendens härar och till-

intetgjorde dess förhoppningar. Ir 1676 framdrefvos.

leddes och sammanhöllos rörelserna af en ung, modig

och kraftfull konung; år 1710 af en likasinnad svensk

härförare. Det var första gången Karl den elfte, an-

dra gången Magnus Stenbock, som Sverge hade att

tacka för sin räddning. Dem först och främst. Ty
hvad förmå ett folks brinnande fosterlandskärlek och

oförfärade mod, om de ej underhållas och ledas af en

man, med icke blott samma känslor, utan ock med
den öfverlägsna förmåga, som vet att styra och be-

gagna dem. Det var Sverges lycka att också nu en

sådan man fanns, och just på rätta stället. Namnet
Magnus Stenbock, beledsagadt af beundran och för-

ljusning, flög också kring hela Europa, och inom Sverge

inträngde det i hvarje hydda, hvarje hjerta, för alt

der i välsignadt minne qvarlefva, så länge svenska

hyddor finnas och svenska hjerlan klappa. Sällan har

någon man, någon bragd blifvit så älskad, beundrad

och beprisad, som Magnus Stenbock och segern vid

Helsingborg. Ju svårare nedslagenheten förut var,

desto större blef glädjen öfver den oförmodade rädd-



101

Dingen, erkänslan mot den hjeltemodige räddaren.

Stenbock fick mottaga de varmaste tacksägelsebref

frän enkedrottuingen, från prinsessan, från unge her-

tigen af Holstein, från rådet, från nästan alla högre

ämbefs- och anseddare vetenskaps-män; likaså frän ut-

landet, från en Stanislans, en Mariborongh; ja, till och

med från danska konungen för den mildhet, hvarmed
Stenbock behandlat fångarna. Kort derefter och under

resan upp till riksmötet, blef han öfverallt i landet

mottagen som dess frälsare och skyddseugel. Längs
vägarna stod folket, sä högre som lägre, för att ge-

nom tacksamma tårar betrakta och välsigna den man,

hvilken, näst härarnas Gud, räddat fäderneslandet.

Lika utmärkt blef mottagandet i Stockholm, Rådet

erkände så högtidligt som möjligt hans stora förtjen-

ster. Ett ständernas utskott uppvaktade honom för

att å hela folkets vägnar förklara dess erkänsla. ')

På riddarehuset föreslogs någon större tacksamhets-

gerd. Alla besvarade frågan med ja, och med hög-

ljudda ja. Några ville, att ständernas bank skulle

efterskänka en fordran af 30,128 karoliner. -) som
detta verk hade intecknade i stenbockska huset på
Blasieholmen. Andra, äfven några prester och bor-

gare, trodde ständerna icke hafva rätt att sålunda

bortgifva bankens egendom, hvilken på sätt och vis

tillhörde också de enskilda personer, som der hade
penningar insatta. Många på riddarehuset ville der-

före häldre genom sammanskott af 10 riksdaler på
övar rusthäst eller 50 riksdaler på hvar person sam-
manskjuta medel till någon annan gåfva. Men belönas

skulle Stenbock, derom voro alla ense. Ty, sade
Abraham Brahe, han har frulsat oss utur fiendens

hand, och är vår sannskyldige Gideon; ^) ett uttryck.

') Riddarhus Ark. Sekrela Utskottets Prot. den 23 Apr.

*) Enligt andra i 9,000 ecus.

') Riddarhus Arh. Riddarhus Fröt. d. 23 April samt en
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som sedermera många gåog^er apprepades. Så älskad

var dock Stenbock och blef det snart än mer bland

alla och i synnerhet bland Stockholms borgerskap, att

slutligen måste ömheten för banken vika för tacksam-

heten mot Stenbock, och besagde fordran blef af stän-

derna antingen efterskänkt eller inlöst. ') Ännu långt

efteråt hördes Sverges allmoge prisa sin hjelte och i

enkla sånger omtala, hur:

Måns Stenbock, han förde sina^männer i lält.

Som bockar be<^\nle de att stänga.

De slogo loit tusende jular ihjel',

Ock fångade sä grulveligen mänga.

Några säga, att dessa nppträden retat afunden

hos en och annan bland de höga herrarna. Sådant

är icke omöjligt, icke osannolikt. Men om så varit,

visade sig löljderna törst längre fram. Nu var del

en annan smärtsam omsländighet. som förbittrade Sten-

bocks glädje ölver segern och öfver sina landsmäns

tacksamhet. Detta törne i lagerkransen var

KARLS KÖRHÄLI..\M)K IIU. MAGMS STENBOCK.

Under åren 1701 och 1702 var Stenbock i stor

ynnest. Mäns Bock, Mäns Lurifax voro de namn,

med hvilka konungen så mnndt- som skriftligen plä-

gade tilltala den förtrolige gunstlingen. Men omkring

på samma ställe förvarad handling om nämnde eftergift

af bankens fordran.

') Ffere berättelser innehålla, att det var Stockholms bor-

aerskap, som skänkte Stenbock detta hus. Af andja käl-

lor tyckes det vara säkert, att gäfvan kom från alla

ständerna, åtminstone de tre högre, som hade vård om
banken.
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1703 började detta inuerligare förhällande alt svalna.

(Jrsakerna äro ej uttrycklig;en augifna, meo kunna gis-

sas. Stenbock hade till flender eller medtänarc två

mägtiga mäo; ebuni af olika art, nämligen Lagercrona

ocb Piper. Den förre drefs af tadelsjiika och afund

och ville nedsätta Stenbock liksom alla förtjentare män
inom hären. Man har om deras oenighet flere berät-

telser. En gång och i Karls närvaro tvistade båda

herrarna om, hura mycket väf behöfdes til! en soldat-

skjorta. Stenbock fordrade sex, Lagercrona blott fyra

alnar. Båda voro envisa. Ndväll sade Stenbock,

fyra må då anses vara nog. Två (jå åt till ärmarna,
och två till framstycket! — Så! inföll Lagercrona.

än baktill då/ — Der, nlbrast Stenbock, der skall

din tunga sitta, du hclavkarc! — En annan gång

talte Lagercrona i konungens lörmak derom, att Sten-

bock vid några gästabud tagit för mycket till bästa;

ocb hao talte med tlit så högt. att det skalle förnim-

mas in till konungen. Karl hörde också orden och

förstod afsigten och kom ut ganska misslynt, sägande:

ni talar illa om Stenbock. Men jag skall säga er,

att, om han också är drucken, så utgifver han ändå
bättre befallningar, än ni gör, dä ni är nykter. —
Emellertid, hur det var; belackaren Lagercrona llck

ännu några år stanna qvar vid Karls sida och i Karls

nåd, hvaremot Stenbock llck resa hem till Sverge.

Till sådan utgång torde ock Piper hafva hufvnd-

sakligen bidragit; dertill drifveo af sjeltförsvar och

hämnd. Stenbock, mag åt den af Piper störtade Bengt

Oxenstierna, hade hos konungen riktat mot samme
Piper åtskilliga anklagelser. Denne sednare, slug och

försjgtig, visste nog, hur han skulle försvara sig sjelf

och motarbeta Stenbock, hvilket äfven gick så mycket

lättare, som man visste, att Stenbock ogillade konun-

gens älsklingstanke, polska Ironafsättningen. ') Fran-

') Fr. min. br. 4702—1703. Andra säga dock, att Sten-

bock stundom gillat och understödt Karls nämnde plan.
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ska sändebudet paslud ock, att Sleuboclc, genoiu för

låugt drifven egeoDytla, aflägsnat konuugens sinne. ^)

Föiliållandet är ännu ej nog ulredt; men säkert är,

att efter 1703 förekommer Stenbocks namn föga i

polska krigets historia, och att konungens nad för ho-

nom var i märkbart aftagande. Ett talande tecken

deraf svntes 1705, när Karl till kongliga rad utnämnde

llere andra general-löjtnanter, t. ex. Strömberg, Posse

och Nieroth, m. fl., bland hvilka ingen var sä utmärkt

som deras kamrat, general-löjtnanten Magnus Sten-

bock, hvilken dock blef förbigängen och i stället blott

general. Vi veta, att lian 1707 lemnade hären och

konungens omgifning, för att blifva general-guvernör i

Skåne. Som orsak ui)|)gifves ena gängen sjuklighet;

en annan gäng Stenbocks egen önskan. Säkert är

dock, att han sjelf och andra, bäde dä och sedermera,

betraktat tjenstebytet som en slags förvisning. Märk-
värdigt är ock, att han frän denna tid och intill vintern

1711 icke från konungen erhöll elt enda bref. På
denna punkt stodo sakerna, när Stenbock vann segern

vid Helsingborg. Kn ny märkvärdighet är, att han i

början icke sjelf derom alfärdade någon egen och ser-

skild skrifvelse till konungen, utan blott till rådet.

Som orsak uppgaf han sedermera, att han icke ville.

vara den, som .yelf framlade sina förtjenster, utan

önskade häldre, alt andra matte desamma omtala. -)

Rådet gjorde det ock inför konungen, och pä ett gan-

ska berömmande sätt, samt nämude Stenbock till fält-

marskalk, naturligtvis under villkor af Karls stadfä-

stelse. Detta rådets bref framkom icke till Bender

förr än den 17 Juni 1710.^) Derefter förflöto flere

') Fr. min. br. d. 23 Mars 1702, 3 Ma] 4 703 och -'i No v.

4707.

^) Af andra ställen tyckes dock, som Stenbock, åtminstone

efter några veckor, sändt till konungen bret om segern.

*) Men redan i April samma år hade Karl lått från andra
lifill underrättelse om segern.
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veckor, ataii alt Karl, oss veterligen, tillskref Sten-

bock ett enda ord. De flesta andra atnämniDE^ar. som
rådet föreslagit, blefvo emellertid af konangen bekräf-

tade; men icke fältmarskalksvärdigheten ät Stenbock.

Karl skall Lafva tyckt denna rådets åtgerd för dristig

och velat genom uteblifven stadfästelse visa sitt miss-

hag. Efter tre veckors dröjsmål lät han i stället den

30 Augusti 1710 utfärda fallraagt för Stenbock att

vara kougligt rad, och detta i ett bref, som innehöll

ganska hedrande och till och med smickrande ord.

Men för hemskickandet af samma brefjemote en mäogd
andra kongliga skrifvelser lick man ingen lägenhet

förr än långt efteråt, sä att det ej framkom till Steu-

bock förr än i Februari 17 il, vid jtass ett år efter

segern vid Helsingborg. Att deri saknades stadfästelse

))å fältmarskalksvärdigheten betraktades naturligtvis

som en onåd mot både rådet och Stenbock. Genom
sina vänner sökte denne sednare utverka den ifråga-

varande fallmagten. Men Karl svarade, att sedan

grefve Stenbock nu blifvit befordrad till kongiigt råd.

tick han tills vidare låta sig dermed nöja.

Härtill kom en annan icke obetydlig omständighei.

Stenbock hade hittills varit på en gäng guvernör öfver

Skåne och högste befälhafvare öfver dervarande krigs-

magt, så att han i den ena egenskapen kunde stödja

och verkställa, hvad han i den andra befallt. Efter

utnämningen till kongiigt råd, lät konungen honom
behålla krigsbefälet i Skåne; men utnämnde på samma
gång Burenskiöld till höfding öfver landet. Stenbock

klagade, att pä sådant sätt skulle ärenderna, såsom
beroende af två serskilda personer, blifva mer inveck-

lade och gå långsammare än förut. Det var ej heller

utan smärta, som han skiljdes från styrelsen öfver

detta Skåne, hvars förvaltning han i fredstldei> sä be-

tydligen förbättrat, och hvars jord han sedermera från

fiender befriat, och i hvilket han var både aktad och
älskad.
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Eo tredje omständighet må oämoas. Rådet hade

förut åt Stenbock anslagit eu lön af 1000 dal. s. m. I

månadeD. Efter konungens nya förändring fick han blott

700, hvilket beslut vidhölls, ehuru Stenbock gjorde

oägra föreställningar. Rådet fördristade sig dock att

på eget bevåg låta honom behålla sitt förra arvode,

och konungeo lät dervid bero.

Fjerde tecknet var löljande. Är 1709 dog Nils

Gyideustolpe. hvilken var bland annat också kansler

för Lunds högskola. Läroverket anmälde då hos Sten-

bock sin önskan, alt denne måtte öfvertaga samma
befattning, hvilken också fadreo, Gustaf Otto, innehaft,

och till hvilken sonen tycktes genom arf, egenskaper

och som Skånes generalguvernör vara mer än andra

passande. Stenbock biföll; så framt konungen stadfä-

stade valet. Bref derom blefvo af både högskolan

och Stenbock skickade till Bender. Man vet icke. hu-

ruvida de framkommit. Men på fyra års tid anlände

frän konungen intet svar, hvarken jakande eller ue-

kande. Stenbock förrättade sysslan; men blott tills

vidare, och mottog aldrig namnet. Är 1713 blef han

i Tönningen fången; man afvaktade då icke hans be-

frielse, utan anställde genast nytt val, hvilket föll på
Gustaf Cronhielm och blef af konungen stadfästadt.

Dessa tilldragelser äro för många och gå för

mycket i en och samma riktning, fiir alt vara blotta

tillfälligheter. Man finner ock, att så Stenbock som
andra misstänkt hos konungen en viss personlig obe-

nägenhet; ehuru Stenbocks nlomordentliga förtjenster

gjorde honom oumbärlig och framkallade åtskilliga bi-

fallsteckeo. till och med höga nådebevis. Första or-

sakerna till Karls brist pa värma för en så utmärkt

tjenare hafva vi redan gissande omtalat. Men dessa

försvuuno 1707, dä polska afsättningskrigel upphörde,

och åren derpå, dä medtäflarna föllo, Piper i fången-

skap 1709. och Lagercrona i onåd 1710. Karls köld

mot Stenbock fortfor dock med få undantag nästan
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oafbratet, fastao segrarna vid Helsiogborg och Gade-

biiscb bort framkalia aodra käoslor.

Orsakeo bärtill är oss oioöjlig att eus gissa;

häldst geoeralen, ocktadt dessa genomgaDgoa pröfoin-

gar, alltid visade sig som eu varm och trogen anhän-

gare både af koniiDgcus person och af det konungsliga

enväldet. Saken grämde honom dock ganska djupi.

Denna konungens onåd, skref han i början af 1712.

ö/ir en spik i min likkista.

KRIGSRISTMKGAR MELLAN SVKRGE OCH DANMARK
HÖSTEN 1710.

Efter nederlaget \id Helsingborg behöfde dan-

skarna tlere månader, för alt hämta nya krafter. Sten-

bock begagnade samma tid pä samma sätt. Han for

till Stockholm för att ntverka manskap och förnöden-

heter. Det var nu, som han derslädes blef mottagen

på det tacksamma och högtidliga sätt, vi redan omta-

lat. För alt uppfylla hans öukningar, gjorde regerin-

gen ganska mycket, så alt det till och med väckte

något misshag hos konungen, som ville, att rikets bä-

sta krafter sknlle sändas till Pommern för främjandet

af hans polska planer. Men vid sä väl den ena som
andra utrustningen mötte rådet stora hinder. Den för-

ijnsning, segern vid Helsingborg först alstrat, afsval-

nade snart vid anblicken af de vådor, som frän alla

sidor hotade, af den nöd, som i hvarje landsort lät

känna sig: mest dock, när man fick veta, att Karl icke

skyndade hem, ulan i stället sökte med turkisk bjelp

uppväcka ett nytt krig i Polen.

Rådet var i stor förlägenhet. Man saknade be-

höfliga munförråd åt både tlotta och här. Kongliga

rådet Frölich Töreslog dä att medelst blandning af vat-

ten och brännvin skaffa folket en helsosam dryck: och

genom torkad och sönderstött flsk en närande föda.
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FalkeDberg iiuilrade, huru laan skulle bekomuia till-

räcklig mäDgrt af sistnämnde vara. Jcuj .yelf, sade

han, har godt /iskevattm. och man fiskar der hela

vintern igenom; men det förslår föga. Frölich: det

är derföre, att man icke åkallar Gud. .Tag skall följa

fiskrarna just till de ställen, der man icke plägat fä
någon fisk. Jag skall då lära dem bedja ett andäk-

tigt Fader Vår, och visa dem, huru de skola med,

Guds bistånd fä fisk i ymnighet. Alla rådsherrarna

tviflade. Då utbrast Frölich: Vår Herre skall nog ut-

kräfca hämnd ') pä dem, som belvifia hans allmagt

och beredvillighet. Horn sade : Gud bevara oss der-

ifrån! Man ser dock stundom, att Gudfruktiga fiskare

få ingen, men ogudaktiga mycken fisk. '^) Saken lor-

föl! naturligtvis; men märkligt i Uere fall är, att ett

sådant förslag kunnat någon gång bringas ä bana.

Emellertid måste andra medel utfinnas.

Rådet gaf väl Stenbock en anvisning pä 8000
tunnor kronotionde; men de voro lättare att anordna

än indrifva. Rådet lemnade ock andra anvisningar,

nämligen pä medel att lyfta i länsränterierna. Men
vid Stenbocks ankomst till Westeräs, förklarade lands-

liöldinge-ämbetet, att penningarna omöjligen kunde in-

drifvas lörr än till jul eller i Februari 1711. Ungefär

samma svar gafs i Örebro och Jönköping. Nedkom-
men till Skåne, fann han brist på 'vapen, tross, tält,

läkemedel och hästar. För att framläggas för rådet,

skref han ett bref, som skildrade härens olyckliga till-

stånd, Stenbocks egen förtviflan och öfvertygelse, att,

om ej betydlig bjelp komme, skulle det snart heta:

farväl med Sverge!
Ungefär samma språk förde vid samma tid Wacht-

meister i Karlskrona, der Oottan af brist pä medel och

manskap lopp fara alt tagas af danskarna; — likaså

från Pommern, sodj hotades af fiendtligt anfall; — li-

') Taga revange.

') Rådspr.ot. d. ifi Febr. 1710.
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kaså fraD FiDnland, der tsarca också borttog Kexliolm

och Wiborg; — likaså från Est- och LifTland, der han

to? de två sista fästningarna Riga och Revel, sä att

i och med detsamma dessa östanhafsländer verkeligen

togo för alltid Farväl af Sverge. Från alla håll blef

regeringeD i Stockholm sålunda bestormad med de

mest förtviflade böner om manskap, förråd och pennin-

gar. När nu samma regering, för att anskaffa allt

detta, frågade länsstyrelserna efter influtna medel, och

om möjligheten af nya gerder. svarades allmänt och

högljndt, att föga fanns i kassorna; att folket ej mäg-
tade gifva mer: och att de redan päbudna skatterna

ofta kunde blott genom utmätning bekommas; och san-

uingen af allt detta ådagalades icke blott af restläng-

der och ögonvittnen, utan ock af llere upplopp. I så

olycklig belägenhet hade rådet intet annat medel än

att efter bästa förstånd dela statens små tillgångar

mellan hvar och en af flenden hotad landsort. Sålunda

fick ingendera hälften, kanske knappt fjerdedelen af

sitt behof. Alla blefvo missnöjde, alla knotade; men
ingen kunde till fullo hjelpas. I ett bref till Stenbock

af den 23 Juli 1710 skref Arvid Horn: / all vår nöd
går mig ingentinfj så djupt till sinnes, som atl vi ej

kunna tillräckligt understödja min herr broder, hvit-

ken med så berömligt nit och sä mycket mod och fo-

sterlandskärlek befordrat tår konungs och dess rikes

bästa. Men hvad kan man göra mot sjelfva omöjlig-

heten? Min herr bror har till sitt största beröm vetat

hjelpa sig fram, oakfadl all brist och svårighet. Men
de, som göra så, äro icke många, o. s. v. Ursäk-
terna kunde likväl hvarken afhjelpa nöden eller hejda

missnöjet. När Stenbock, hotad af en ny landstigning

från Seland, icke fick så mycken och så snar hjelp,

han önskade, skref han till rådet och till statskontoret

i så häftiga ordalag, att det förra bad honom tillhålla

handskrifvaren, att icke begagna retsamma uttryck;

emedan sådant ingalunda kunde tålas. Stenbock ur-

säktade sig och det goda förståndet tyckes hafva åter-
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vändt. Men baus böner om understöd fortforo. Sol-

dateriin, sade ban, (/a här barfota, såsom fordom de

romerska krigarne. Rotlönen borde häldre skickas till

dem, än derhemma förtäras af deras hustrur. Ty
det är bättre, att käringen stryker med, än soldaten.

Till krigets fortsättande uppmanades Danmark af

hämnd, af eröfringslystnad, af tsaren och af Augast.

Kung Fredrik beslöt ock en ny landstigning i Skåne

hösten 1710. Ett läger af 24,000, några säga 36,000,

man samlades kring Köpenhamn och dessutom hade

tsaren lofvat 6000 och August 4000 krigare, bvilka

af danska fartyg skulle hämtas. Å svenska sidan

gjordes allt möjligt till Skånes försvar. En hop ny-

utskrifoa regementer ditskickades och blefvo, för att

lätta underhållet, förlaggda i byarna med befallning

att under tiden hjelpa bonden i dess arbete, 20,000
man sägas på sådant sätt hafva varit derstädes lä-

grade. Stenbock sökte dessutom ordna skånska bön-

derna till ett slags laodtvärn. Han lät ål hvart härad

göra en fana och derpå sticka häradets vapen och

för hvart och ett bland dem en serskild uppmuntrings-

vers, t. ex.:

Till skånska mäns ära och landsens frid,

Kom, följom hvarannan att gå uli strid!

eller:

Gud Signe kung Karl, sä fjerran som när!

Gud straffe den man, som otrogen är!

Emellertid afgingo en mängd danska fraktskepp

för att hämta nämnde rysska och polska hjelptroppar.

Men de kommo tomma tillbaka. Orsaken uppgifves

olika; svåra stormar, som skulle hafva hindrat inskepp-

Dingen; — ryssarnas ovilja för sjöresor; — danskar-

nas fruktan att med dessa hjelptroppar hemföra också

den i Polen härjande pesten. Sistnämnde farsot hade
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emellertid inbrntit äfveu i mellersta Sverge och nal-

kades med stora steg till Skåne. Dessa omständig-

heter jemote Stenbocks betydliga styrka gjorde, att

danska konungen nppsköt den tillämnade landstig-

Dingen.

Äfven frän norrska sidan hotades fäderneslandet

med infall. Några smärre sådana skedde ock. Men
först segern vid Helsingborg och sedermera tVoktan

för den i Sverge utbrutna pesten skrämde fienden

tillbaka.

Sjökriget fördes med ungefär lika krafter ocb

skiftande lycka, kanske dock med någon öfvervigt hos

svenskarna, hvilka lyckades borttaga en mängd dan-

ska handelsskepp. På ingendera sidan blef något huf-

vudsakligt uträttadt. Af brist på medel kunde ej

heller svenska flottan hålla sjön mer än blott några

få veckor.

Mot ingen bland sina fiender hyste Karl så för-

sonliga tänkesätt, som mot Danmark. Efter erhållen

underrättelse om segern vid Helsingborg, förklarade

han sig villig, att med nämnde magt ingå fred; tij,

sade han, danska konungens anfall härrörde frän en

hastig ohetänksamhet, kvartill han hlef af andra för-

ledd. Sedan nu Guds straff kommit öfrer trolösheten,

lär han väl ängra sitt onda uppsåt och söka förlik-

ning. Karl ålade derföre några sina ämbetsmän att.

likväl i hemlighet, söka inleda en sådan. Danmark,

oroadt af sultans krigsförklaring mot tsaren, var nå-

gon tid dertill ej obenäget. Men Karl fordrade, att

Danmark skulle icke blott först anhålla om fred, utan

ock redan före underhandlingens öppnande ntlofva er-

sättning, för hvad Sverge genom kriget lidit. Detta

sista Karls vanliga villkor lade också här och genast

i början ett oöfverstigligt hinder i vägen för hvarje

möjlighet till fred. För att motverka alla ytterligare

planer dertill, utdelade ock tsaren mycket penningar

bland konung Fredriks rådgifvare. Sedermera tick man
äfven veta, att Karl förkastat tyska neutraliteten, och
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att tsareu lyckats genom Pruth-freden slippa fräo tur-

kiska kriget. Nn repade konung Fredrik åter mod
ocö frampå sommaren 1711 blefvo Sverges fredsför-

slag äfven af sådan orsak fruktlösa.

TRETTONDE KAPITLET.

lUKSMÖTEl 1710.

Genom konungens långvariga och långväga från-

varo och genom den ringa magt. som blifvit åt rådet

anförtrodd. *) kunde slutligen ingendera med vederbör-

ligt eftertryck upprätthålla ordning och laglydnad, mindsl

i så svåra tider, som de dåvarande.

Karls namn. anseende och ärfda euvåldsmagt hade

väl gällt i det längsta. Men många började tröttna:

andra trodde, eller låtsade tro. antingen, att han ej

kände landets nöd, eller ock. att de tryckande befall-

ningarna icke koinrao från honom. Häraf slappades

lydnaden: likaså genom ryktena om hans äfventyrliga

företag, krigslystnad, besynnerliga själstillstånd, till

och med död. Man trodde än det ena, än det andra,

och sinnesstämningen blef betänklig. Här och der hvi-

skades om, huru stunderna fordom afsa/t Erik den

fjortonde, hvilken /ikväl ej skadat Sverge sä mycket,

som Kart den tolfte gjort. En statshvälfning tycktes

ej osannolik; och man såg några rådsherrar och främ-

inande sändebud ställa sig in hos Ulrika Eleonora, så-

som Sverges snart blifvaude drottning. -) Under så-

dana förhållanden mägtadc den i ett aflägset fjerrao

dröjande konungen ej längre att med sitt blotta namn
och sina bref tysta stormen och lugna sinnena.

') Se sid. 4-43.
') Fr. min. br i J.in.— Febr. -1710.
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I följe dels af Karls misstroende, dels af inskränkt

iullmagt, dels af egna fel, blef det också för rådet

omöjligt att med vederbörlig kraft föra regeriogstöin-

inarna. Äiflbetsmän och folk kände sig gå med lösa

tyglar, och frestelsen till sjelfsvåld växte dagligen.

Om ämbetsmännen ba vi redan talat, i) Hvad folket

angår, så hade det under envåldstiden vant sig att

betrakta ämbelsmaunen, mindre sora lagens och den

allmänna rättvisans ombud, än som ett verktyg för

regentens personliga vilja. Men när nu regenten är

efter år stannade utom riket, ciente andersåtrarua, att

han omöjligen kunde om dess inre förhållanden hafva

någon tillräcklig kännedom, och således ej heller nå-

gon egen åsigt eller vilja. Hvad ämbetsmännen göra,

tänkte man vidare, det göra de numera |)å eget bevåg

och efter sitt eget godtlinnande; och derföre äro un-

dersåtrarna ej längre förbundna till samma hörsamhet

som förut. Det låg visserligen mycken sanning i denna

tankegång. Men följderna blefvo olyckliga, och måste

blifva det. På flere ställen utbröto uppror, slörre eller

mindre, föranledda af de tunga åtgerder, som rikets

nöd framtvingade. Rådet och ämbetsmännen förmådde

ej längre tygla de mer och mer lösgjorda och tred-

skande massorna.

I sjelfva verket fanns inom Sverge ingen laglig

regeringsmagt, ingen myndighet, som egde att afgöra,

huru fäderneslandet skulle styras och mot de påträn-

gande fienderna försvaras; — icke ens att utskrifva

de medel och det manskap, som derlill oundgängligen

behöfdes.

I så olyckligt och oefterrättligt tillstånd beslöt

rådet vädja till sjelfva folket, såsom den enda magt,

hvilken numera egde rättighet att besluta och kraft

alt gifva eftertryck åt besluten; — den enda magt,

som kunde, konungen oåtspord, väga någon kraftigare

') Se sid. 7— 40.

FryxelU Ber. XXIV. 8
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ålgerd. Och näppeligen fanns annat medel till fäder-

neslandets fiälsiiing. Rädet hoppades ock att kunna

genom en riksdagskallelse lugna de oroliga sinne-

na, och genom ett riksdagsbeslut flytta det vådliga

styrelse-ansvaret frän sig och pä ständerna. Man
tyckes dock hafva fruktat bullersamma uppträden; om
det nämligen är sannt, att regeringen ämnade kalla

5000 dalkarlar till Stockholm för att der upprätthälla

lugnet. ')

Den 9 Februari förekom i rädet frågan om riks-

dag. Vid öfverlägguingen igenkände man omigen de

olika partierna pä deras olika språk och sakförare;

nämligen Karl den elftes och enväldets med Fabian

Wrede, och frihetstidens och det lagbundna samhälls-

skickets med Arvid Horn till talemän. Mänga gånger

förut och äfven nu anmärkte den sednare, alt riket

skulle af sig sjelft falla öfverända, i händelse icke

bjelp pa ett eller annat ställe crhölles. Om, sade han.

vi ej snart göra upp räkningen, sä gör hon upp sig

sjelf. Utsigterna voro högst betänkliga. Många, äfven

franska ministern, trodde konungen död. Horn hade fält

ett bref, som försäkrade, att Karl verkligen den C

December allidit i raseri. Detta visade han för sina

kamrater, -) och uppläste vid rådsbordet ett långt be-

tänkande om nödvändigbeten af en riksdag. Wrede
svarade: Gud gifve ständerna kunde hjelpa oss. Horn:

in äro pligtige söka alla medel att upprätta och be-

trygga värt fädernesland; och vår kallelse till riksdag

han ju ske blott villkorligt, nämligen i händelse ko-

nungen icke kommer hem. Wrede: men som blott

kongliga rad hafca vi alldeles icke magt att ulskrifoa

riksdag. Karl Gyllenstierna: det bör derföre icke be-

traktas som en ordentlig riksdag, utan som ett möte

') Fr. min. br. d. 49 och 25 Febr. 1710. Stundom tyck-

tes man tro, dem ämnade all understödja en åsyftad

statshvälfning.

') Fr. min. br. d. 19 Febr, 1710.
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af utskott från alla fyra stånden. Iloru: man kan

och bör också i förväg bestämma, att ständerna icke

fä inkomma, med några besvärspunkter, utan blott öf-

verlägga om de medel, som till likets frälsning skola

anskaffas. Wreile: förslaget har sina sidor. Från
alla håll klagar man öfver oss och öfver våra ätger-

der, fast de fleste icke veta, hvad de tala om. Oss

vore del visserligen nyttigt, att för de samlade ombu-
den fä framlägga verkliga förkåUandena, visa skälen

för våra beslut och låta ständerna sjelfva föreslå nå-

got bättre. Men de skota då taga sig tillfälle att an-

föra hvarjehanda klagomål, och sådant ville salig ko-

nungen aldrig tillåta ; ty han sammankallade dem en-

dast för bevillningarnas skull. Horn: ständernas sam-
manträde är dock oundgängligt. Jiådet kan ej gå
längre på eget bevåg. Här .spelas ej blott om ett och

annat landskap, utan om hela riket. lians majestät

kan derföre icke onådigt upptaga, att vi till rådpläg-

ning hopkalla detta folk, hvars väl och ve det gäller.

Denna äsigt fick öfveihand, ocli man beslöt en dylik

sammankomst. Men emerlau ingen annan än konungen

egiie magt att påbjuda riksdag, skulle mötet kal-

las ett utskott af konglig majesläis ständer. Hvarjo

iuskiänkuing i konungens magt borde noga förebyggas.

Riksdagsberättelsen skulle ej gä längre tillbaka än till

slaget vid PuHava och således ej vidröra Karls egen-

styrelse. Ej heller skulle några besvär fa inlemnas

förr, än konungen kommit tillbaka. ') Sista villkoren

tolkades af några såsom en fint af Fabian Wrede för

att slippa redovisa förvaltningen af statens medel.

Andra hafva gissat på andra skäl, nämligen bemödan-

det alt förhindra dels gagnlösa partitvister, dels an-

klagelser mot rådet, dels utbrottet af det missnöje

mot konungen, som här och der började höja sin

stämma. Några dagar sednare blef kallelsen- utfärdad.

Tre bndbärare sändes efter hvarandra til! Bender för

') Räds pro t. d. 9 och II Febr. 4740.
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att lemoa konungen anderrältelse om landets nöd och

ora riksmötets sammanträde. *)

Emellan kallelsen och mötet inträlTade tvänne om-

ständigheter af mycken vigt. Den ena var den säkra

linderrättelsen om, att konangen ännu lefde, och alt

ryktena om hans sinnessjukdom voro grundlösa. Här-

igenom blefvo på en gång atskurna alla förslag om
statshvälfningen och om Ulrika Eleonoras regentskap,

i fall några sådana verkligen varit å håna. Den an-

dra var underrättelsen om segern vid Helsingborg,

hvilken något minskade den nedslagenhet, den förtvif-

lan, som förut höll på att bemägtiga sig allas sinnen.

Utan dessa tvänne omständigheter hade riksmötet tro-

ligtvis blifvit i hög grad stormigt. Man tanke sig lan-

dets belägenhet, i fall Stenbocks fälttåg misslyckats.

Ständernas sammanträde skulle väl kallas ett ut-

skott, men var dock tämligen talrikt; bestående af 93
adelsmän, 42 prester, 75 borgare och 80 bönder. -]

Liksom mötet ej fick kallas riksdag, så skulle ej hel-

ler adelns ordförande benämnas landlmarskalk, utan

tjenstgörande i land/marskalks ställe. Märkvärdigt var

ock, att adelns ombud icke som vanligt bestodo af

ätternas hufvudmän, utan af valda personer frän ser-

skilda landskap. Hemliga utskottets medlemmar blefvo

också nu i konungens ställe af rådet nämnda; dock

med uttryckligt tillkännagilVandu, att de egde blott öf-

verläggnings-, men ständerna ensamma beslutningsrät-

ten. •') Till tjenstgörande landtniarskalk tog man Hans

Clerck, en gammal sjöman, erfaren i sitt yrke, meo
mindre i sättet, huru ett riksmöte skulle ledas; hvil-

ket sednare lärer också hafva hufvudsakligen skett

genom Horn. Mot mötefs slut blef Clerck sjuklig

och bland ständerna uppenbarade sig mer och mer eu

') S. st. d. 16 Febr. och 23 Mars 1710.

*) Adeljns Prot. och Fr. min. br. d. 16 Apr. 1740.

')' R ijd d a rh u s Ar k. Riksdansprotokollen.
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aoda af uru och raissoöje. Då otoämude rådet soni

Clercks ställförofrädare Gustaf (Vooliielm, bvilken var

känd för både iiimärkt förmåga octi utmärkt tillgifven-

het för det konnngsliga väldet.

Hufvudfrågao var att skaffa medel till rikets för-

svar. Rådet framlade en teckning af omständigheter-

na; fiendernas från alla håll hotande magt; rikets

värnlösa gränsor; undersåtraruas och drätselverkets

armod och skalder. Statskontoret företedde ett utdrag

nr räkenskaperna, bvilket visade, att från 1700 till

1710 hade riket utöfver de vanliga skatterna erlaggt

Därå 25 millioner; — samt att årets brist i den van-

liga staten steg till öfver en million; — att för årets

krig fordrades ytterligare 8 millioner; — att äfven

med inberäkning af gerder och tillämnade skatteförhÖj-

uiogar gick årets hela statsbrist till öfver åtta millio-

Der. allt dal. s. m. ') En hvar såg, att. om ej myc-

ket medel auskatTades, och kanske ändå, skulle tieu-

dCD inom årels slut fullända eröfringen af LifTland.

Estland och Karelen, kanske ock af Pommern och

Skåne omigen. Se der den tafla, som upprullades för

folkombudens blickar!

I afsigt att bekomma penningar gjordes åtskilliga

förslag; t. ex. att pantsätta Gottland eller Ösel eller

Bremen; att utgifva papperssedlar; att uppmynta allt

silfret; att tillgripa statens och kyrkornas dyrbarheter,

juveler, segerteckeu, kanoner, klockor, ra. m.; likaså

ämbetsmännernas löner, ^ägra röstade för tvångslån,

och Karl Gyllenstlerna ville ransaka förmögnare per-

soners hvalf och kistor för att utröna, huru mycket
euhvar borde gifva.

I denna nöd fick man se många drag af kärlek

till fäderneslandet. Då rådsherrarna nödgades till häif-

') Riddarhus Ark. Handl. Utsk. FrotoKoil d. 7 Apr. \710.
Statskontorels till ständerna afgifna berättelse. Årets
vanliga slalsbrist uppgafs till I,i80j7'29-. årets krigskost-
uad till 8,26t,739, allt dal. s, m.
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len nedsätta lönen för andra ämbetsmän, läto de he!a

sin egen slä tills vidare inne lios staten, med undan-

tag af en bland dem, som var ganska fattig. ') På

riddarhuset sammansköts en summa af 40,000 dal.

s. ni. Tillika kommo flere enskilda bidrag; t. ex. fräu

Gustaf Cronliielm 1000 lod silfver och 4000 dal. s. m.;

från en fru Funck 100 skeppund koppar och 25,000

riksdaler; från grefvinnan Piper 1000 lod silfver och

12,000 dal. s. m.; från den adidna enkeherliginnan

Hedvig Sofias gunstling, Juliana Schierberg, 4000 dal.

s. m. ^) 0. s. v. Riksdagspresterna gjorde ock en in-

samling; ehuru vi icke känna belo|)pet. Äfven några

enskilda ofrälse män hafva antecknat sig; och borger-

skapet i Stockholm, Göteborg. Malmö och flera andra

städer anskaffade stora summor. Serskildt gjorde nå-

gra rika personer i Stockholm ett sammanskott till

Rigas undsättning. ^)

Men å andra sidan spordes ock missnöje och

ovilja. Regeringen hade förbjudit alla serskilda be-

svär. Men när ständerna kommit tillhopa, fylldes sam-

lingsrummen af högljudda och bittra klagomål. Adelu

anmärkte, huru kriget sä bortsopat dess medlemmar,

att i ett och annat landskap fanns ej qvar en enda

riddersman till de år kommen, att han kunde skickas

till riksmötet; — likaså, att hvart frälsehemman hade

redan under delta krig erlaggt i gerder 1,300 dal. s.

m. utom andra Öfverskjulande pålagor. En och an-

nan, t. ex. Lejonniarck. ville återskatTa adeln några

dess fordna friheter, *) Men i allmänhet var riddar-

huset till uppoffringar tämligen villigt. Presternas

icke så. Westgöla-biskopon Jesper Svedberg och Ipp-

sala-domprosten Lars Molin stodo här i spetsen för

') Rådsprot. d. 20 Maj iHO.

2) Riddarhus Ark. Adelns Protokoll d. ii Maj iHO.

^) Link. Bibi. Salin till E. Benzelius d. åO Juni 4710.

') Riddarlius Ark. Adelns Prot. d. 30 Apr. 1710
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(le motsträfviga och iiiiderstöddes af eo Rhodin, Huss

m. fl. I slutet af 1709 hade rådet till statens fjenst

tagit] presteruas kroDotioiide. Detta åberopades som
hevis på, att nämnde stånd jemnförelsevis skattat mer

än något bland de andra. Också framdrogos märkliga

exempel på nöden. Molin sade sig känna Upplands

presler, som på fyra månader icke egt en bit riktigt

bröd i huset: och Rhodin påstod sig i Westergötland

hafva ämbetsbröder, som på lång tid icke ätit annat

bröd än af maleu ärlhalm. Frän Halland berättades,

att fattiga prester. sedan deras drängar blifvit till sol-

dater atskrifna, måst sjelfva icke blott plöja och barf-

va, utan ock i sällskap med sina bönder gå till Halm-

stad och Warberg för att arbeta på dervarande fäst-

ningsverk. ') Presleståndet ville derföre i början all-

deles icke veta af den dnbbla gerd, man föreslagit.

Deras ordförande, biskop Spegel, hvilken var konun-

gen mycket tillgifven, kunde icke få någon magt med

ståndet, utan ville en gång till och med nedlägga tal-

mansklubban, emedan, sade han, jag icke kan uträtta

något till presferskapets heder och statens hjelp. -)

Borgrarna voro till bcvillningar lika tröga och i kla-

gomål lika högljudda: ehurn man ej känner enskildhe-

terna, emedan ståndets protokoller förkommit. Meu
Örebro riksdagsman försäkrade, att denna stad icke

kunde lägga halfva vanliga krigsgerden, ^) än mindre

fördubbla den. För Stockholm liilkännagafs. att från

1700 till 1709 hade öretalet af dervarande hurgerskap

sjnnkit från 426 till 161. Talmannen Hyltéen anmärkte

ock, att borgerskapet endast af kärlek kunde förmås

något gifva ; men, tillade han, kärlek till staten upp-

kommer försl då. när man har rättighet att föda sig

med frihet och ära. I allmänhet klagade detta stånd

') Prästestånd. Prot. d. lö Apr. -1740.

') Prestestånd. Prot. d. 9 Maj tito.

') Riddarhus Ark. Sekret. Utsk. d. 5 Maj 1740.
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mycket öfver tvång i handel och näringar och ville

ej heller göra några förskott; emedan förra långifvare

icke blifvit betalda. — Äfveu böndernas protokoll äro

borta. Dock förnimmas hos de andra stånden iiågra

återljud af också dettas klagan; t, ex. att i Uppland

hade mången rote nnder närvarande krig redan upp-

satt 5, några till och med 7 nya soldater; — att i

Westmanland låg halfva jorden osådd, ') o. s. v. Bön-
derna tyckas dock hafva liksom adeln varit något vil-

ligare. Men alla rådets bemödanden att förmå stän-

derna till dobbel gerd blefvo länge fruktlösa. Man
skickade Magnns Stenbock att, med den kärlek och

det anseende, han för tillfället åtnjöt, söka öfvertala de

motsträfviga. Han föreställde i bevekliga ordalag, att

om ej medel anskatfades, måste hären förgås af svält

och elände såsom flere soldater tyvärr redan gjort,

och att sedermera skulle riket stå öppet för fienden.

Men fåfängt. Då utbrast han: i vintras gick jag med
gladl hjerta mot rikets fiender. Men nu går jag med
sorgset sinne från rikets ständer, sedan jag hos dem
icke kunnat utverka medel till fäderneslandets frälsning.

1 början af 1710 och strax efter segern vid Hel-

.singborg, visade sig dock svenskarna mycket villiga

till nppoirring?r. Hvadan då nu denna köld, denna

motsträfvighet? Visserligen härrörde den till en del

från verklig nöd i landet och från vanlig ovilja mot

Dya skatter; men troligtvis ock frän en mer och mer

Dtspridd kännedom af konungens beslut att ej komma
hem, utan i stället börja ett nytt polskt krig. Man
befarade, att det var till dettas förande, som de nya

gerderna skulle förnämligast användas. Vi tycka oss

i delta ständernas uppförande skönja de första före-

bådande tecknen till en sinnesstämning, som mer och

mer utvecklade sig; den nämligen, alt tvinga konno-

gCD göra slut på krigen, och i synnerhet på det pol-

') Riddarhus Arli. Sekr. Utsk Prol. d. 21 Apr. 47<0.

G. Cronhiehns ord.
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ska. Ty fred! fred! fred! var del allmänna, det hög-

ljudda ropef i alla stäud. Hemliga utskottet skref: vi

bedja de gode herrar i rådet för Guda skull skaffa

oss fred, (»/ vi kunna icke uthärda längre. ') Bön-
derna voro äu ifrigare. och skickade härom serskilda

ombud till hemliga utkottet, bedjande, att de tre högre

stånden och herrar excellenser i rådet måtte sta bön-

derna bi och hjelpa dem till fred med åtminstone

någon eller några bland fienderna; eljest ginge allt

amkull. '-) Landtmarskalken fann deras begäran billig

och Gustaf Cronhieim anmälde, alt i Westniauland bör-

jade allmogen föra sä förtvidadt spräk, att man kunde

befara ett snart utbrytande nppror, ^) Jesper Sved-

berg ville sluta fred. äfven konungen oätspord. Jag
ser icke, sade lian. någon fara häri, om blott alla

äro eniga om beslutet. *) Sinnesstämningen blef mer
och mer orolig. Flore namnlösa skrifter smögo frän

hand till hand: fulla af missnöje, fast i olika rigtnin-

gar, Nägra önskade helt enkelt fred och sparsamhet;

andra, kommande frän högadeln, angrepo Karl den elf-

tes regeriugsätgerder och ännu i styrelsen qvarsitlande

iiiän; andra • klagade öfver slapphet eller egennytla i

förvaltningen, ^) detta till och med öppet och till pro-

tokolls. Då man ville sälja kyrkoklockorna, sade

Swedberg: Nej! De äro Gudi helgade, och tager man
dem, så följa hans straff och allmogens uppror. Vi

måste skaffa andra medel och till rikets styrelse an-

dra män; eljest står oss en svår olycka före. —
Det är väl sagdt, yttrade Abraham Brahe, och Axel

Leweohaupt anmärkte, att detta ämne måtte noga be-

hjertas. Men landtmarskalken afbröt öfverläggningeu,

') Riddarhus Ark. Sekr. Ulsk. Prol. d. 14 Apr. n<0.

') S. st. d. 24 Apr. \H0.
••*) S. st.

') Prestestånd. Prot. d. 1ö Apr. 17<0.

*) Nordin. Riksda^s-acta.
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säsoni gående atom omräilet för ständernas pröfuings-

rätt. ')

De ofördelaktiga tankar, som liär och der yttra-

des mot rådet, kommo ej sällan af också följande an-

ledning. Man hörde försäkras, att konungen befann

sig frisk och sund i Turkiet och kunde återkomma,

när han ville; men att han icke ville göra det annat

än i spetsen för en turkisk här och efter alt hafva

ur Polen återigen förjagat konung August. Detta fö-

reföll en mängd personer så bes>nnerligt och orimligt,

att de alldeles icke ville sätta tro till uppgiften. De

misstänkte, att konungen, enligt de löpande ryktena,

vore anlingen svagsint eller fången eller död; och att

rådsherrarna satt en annan i hans ställe för att under

tiden sjelfva fä styra. Andra inbillade sig, att rådet,

tor sistnämnde afsigts vinnande, icke underrättat ko-

nungen om landets verkliga nöd och elände; ty, i fall

sådant skett, skulle, menie man, Karl ofelbart hafva

skyndat hem för att drifva tillbaka de framträngande

moskoviterna. Man sjöng ju om stolts Narwa, att

Karl kung bar sorgen för henne.

Skulle det icke gälla än mer i afseende på den af

fiender nu likaledes omuvärfda och beängstade Svea?
Alla stånden med adeln i spetsen ville derföre affärda

ett eget sändehud till Turkiel för alt skaffa säker un-

derrättelse, åt ständerna om konungens tillstånd, och

ät konungen om landets. Rådet anmärkte, alt en dy-

lik beskickning vore öfverllödig; emedan flere sådana

nyss afgått. Detta svar bief af några lolkadt såsom
en följd af det onda samvetets fruktan lör konungen,

och säsom ett bemödande att hans frånvaro förlänga.

Vid underrättelsen om slika tydningar, bad rådet stän-

derna genomläsa, hvad rådsprotokollen i ämnet inne-

höllo, och sedermera gerna afskicka så mänga sände-

bud, de ville, iiet tyckes, som vid närmare eftersin-

') Riddarhus Ark. Sekr. Utskott, d. 21 Maj 1710.
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nande iclet dylikt affärdats. ') Uteblifvandet deraf kaii

förklaras pä tvä sätt; anlingen såsom här ofvari. eller

ock som ett bäde rådets oc!i kucgapartiets, i sjnuer-

Iiet Gustaf Cronliielms. bemödande alt sä länge som
möjligt för ständerna dölja verkliga förbäliandet med
Karls envisa dröjsmål i Turkiet; ty man frnktade, att

detta, fullständigt och allmänt kändt, skulle för mycket

reta sinnena.

Längre fram under riksmötet började dock mänga
landsorternas ombud komma under fiiud med de verk-

liga hindren för freden. En del af allmänna tänkesät-

tet vände sig ock slutligen mot konungen. Borger-

skapet, och i synnerhet borgmästaren Stariing. haile

inlaggt en mot åtskilliga regeringsåtgerder riglad skrift,

affattad i sådana ordalag, -) a'tt Horn ansåg den icke

böra mottagas utan sändas till konungen sjelf. hvilken

ensam hade magt att sådana uttryck lörlåta. •^) Sven

Lejonmarck föreslog till protokollet, att man borde

rända sig till Xils Bielke, af hvilken månfja rjoda rad

lundi' erhållas;*} detta, ehuru samme Bielke var för-

visad till sin egendom i följe af konungens onåd och

dom. — Då man ville taga kyrkans vinpeuningar, sade

Swedberg: gör man det, så blir allmogen galen- Het

har väl aldrig funnits en så enväldig kung, att han
icke skaffat sina undersåtare nattvardsvin. ^) — Vi

böra, sade en annan gång Axel Lewenhaupt; vi höra

fä veta, hvart de stora utskrifna medlen tagit väiicn.

Landtmarskalken svarade: del låter sig ej göra. Jag
har sett konglig majestäts bref, i hvilket han vid sin

onåd förbjuder statskontoret lemna någon upplysning

') Rådsprot. <7I0. Adelns och Sekr. Utsk. Prot.

») Riddarhus Ark. Sekr. Utskott. Prot. d. 19 Apr. HtO.
Mähanda riktad mot rådet. Vi ha ej sett den.

*) liådsprot. d. 26 Apr. 1710.

') Riddarhus Ark. Adelns Prot. d. .30 Apr. 1710.

^j Riddarhus Ark. Sekr. Utsk. Prot. d. 20 Apr. 1710.
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öfver medlens förvaltande. ') — Styrelsen ville gång

efter anuan lägga hand på folk-ombodens tungor och

hotade, måhända med konungens onåd. Detta retade

sinnena än mer. Swedberg anmärkte: vi veta ej, med
hvad trygghet vi sitta här, emedan vi lefva under en

konung, som förbehållit sig alt ransnka våra ord. ^)

Axel Lewenhaupt sade: råd och hjelp torde väl fin-

nas, om vi blott finge tala fritt. Men när jag försö-

ker något sådant, hotar man mig både enskildt och

vied fiskalen. ^) Gyliencreotz anmärkte: vd hafva nu
icke på tretton år varit tillsammans. När det ändtli-

gen sker, befinna ri liket i grund förstordi. Det vore

derföre besynnerligt, om vi då icke skulle få tala om
tår nöd. Per Ribbing svarade: bäst är att icke röra

dervid, ty vi kunna ändå icke hjelpa saken. — Men
just för alt hjelpa saken är det ju, som vi kommit hit?

genmälte Swedberg. *) Sådana yttringar af ett gry-

ende frihetssinne spordes tlere gånger. Märkligt är.

att de sällan, nästan aldrig ^) kommo från Horn, Rib-

bingarna eller några bland de herrar, hvilka, enligt

sägen, i tysthet förberedde ett nytt statsskick. Dessa

höllo sig stilla och afvaktade den tänkesättets mognad,

som skalle frambringas dels genom ständigt stigande

LÖd, dels genom utbrotten af missnöjet hos andra I

partiets planer måhända oinvigda män, t. ex. Swed-
berg, Lewenhaiiptarna, Hyltéen m. ti.

Såsom vi nämnt, prutade ständerna länge emot
den föreslagna dubbla krigsgerden. Wrede sade dem
slutligen: om i kunncn till rikels frälsning uppgifoa

något annat medel, så är rådet dermed genast nöjdt.

Detta enkla skäl jemnte ryssarnas framsteg i Finnland

•) Ridéarhus Ark. Adelns Prot. d 23 Maj 47tO.

') Prestestånd. Prot. d. \'ö Apr. 4710.

^) Riddarhus Ark. Adelns Prot. d. 23 Maj 47tO.

*) Riddarhus Ark. Sekr. Utsk. Prot. d. 20 Apr. 4710.

*) Undantagande Lejoninarck.
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och den mer och mer hotande faran afgjorde slutlisen

saken. Ständerna beviljade dubbel Urigsjerd och lof-

vade dessHtoin att betala allt, hvad konungen för ri-

kets frälsning: behöfde låna och slulligeu att å nyo

uppsätta regementerna och delta icke blott nu utan

ock, sä länge kriget varade. Sedermera faun dock

rådet för godt alt låta bönderna slippa med enkel

krigsgerd.

Hela denna gerd beräknades till 1,182.594 dal.

s. m. ') Det räckte på långt när icke till. De ulliga

medel, som dels af rådet, dels af ständerna tillgrepos

eller föreslogos, visa tillståndet. Man inuehiill hela

lönen för rådsberrarna och halfva för andra ämbets-

män. Skatt lades på eldstäder, bättre åkdon, peruker

och fontanger. Charta?-sigillat»-afs;ifteM fördubblades:

postpenuingarna ökades med en tredjedel; skjutspen-

ningarna med två öre på milen, hvilka ej skulle till-

falla den skjutsande utan staten, och derföre vid hvar

gästgifvaregård instickas i en dertill enkom gjord kista.

Vid många prostgårdar funnos åtskilliga behållningar,

som från den ena innehaf\aren skulle öfveraotvardas

ät den andra. Nu uppmanades presterna att personli-

gen lösa dem till sig och lemna betalningen åt kronan.

Hur man ville taga kyrkornas klockor och vinsäd är

omtaladt. Deras dyrbarheter och penningar blefvo till

stor del tagna, som det hette, mot kronans räntebä-

rande skuldsedlar; men vi veta ej, om dessa någonsin

betaides. 1 Skåne voro betydliga kyrkomedel redan

förut tagna. -) Skara domkyrka lemnade nu 1,700
dal. s. m. •^) En mängd kyrkor i norra Halland mi-

stade pä samma sätt sina medel, *) och från kyrkorna

') Ridarhus A rk. Slalskommissarierrias beratielse d. 7

Apr. M\{) till Sekrer. UtskoUet.

*J Riddarhus Ark. Sekr. Utsk. Pro', d. -i Maj 1710.

'i Skara domkap.:s Arkiv.

^) Link. Bibi. Handl. i hist. o(h kyrkovasen. Gillmau
t. E. Benzelius d. 19 Maj 1719.
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endast på Öland togos öfver 2,000 dal. s. m, Pre-

sterskapet äfven i landsorterna lemnade frivilliga sani-

uaanskott . och biskoparna föregingo med sädana

exempel. ')

I början på Juni upplöstes sammankomsten. Snart

derefter anlände konnngens bref. Han tyckte ej om,

att man hopkallat nämnde möte; emedan, sade han, det

skulle för fienderna röja landels nöd. För denna gång
ville han dock detsamma gilla, dels af de skäl, rådet an-

fört; dels emedan han hoppades, att rådet hade dervid

Djot allt inträng bevakat hans konungsliga rättigheter. 2)

FJORTONDE KAPITLET.

AEUTRALITETEN 1710.

Vid denna lid fördes i vår verldsdel tvänne stora,

men af hvaraudra oberoende krig; det nordeuropeiska

mellan Sverge å ena och Danmark, Sachsen, Polen

och Kyssland å andra sidan: — och det vesteuropei-

ska mellan Frankrike ä ena samt England, Holland

och Österrike m. 11. ä andra sidan. Tyskland, vanligt-

vis den blodiga skådeplatsen för alla större fejder, låg

denna gäng midt emellan båda, till större delen stilla

och oaufäktadt, dock under ständig bäfvan, att de vid

sä östra som vesfra gränsen fladdrande lågorna sknlle

utbreda sig också till landets inre delar. Vi minnas,

med hvilkeu ifvcr Tysklands furstar år 1707 sökte ÖC-

vertala Karl, alt vända sina vapen icke dit utan mot

öster. Delta tänkesätt var en bland anledningarna till

den neutralitet, man äfven nu ville förskatTa åt samma

•) Skara;'domkap.:s Arkiv och Prol. d. 30 Juli il\Q.

Riks ar k. Acl. Histor.

-) Riksafk. Konungens bref till rådet d. 22 Juni niO.
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laiid. Den andra orsaken läs: i följande förliällande.

Sjömagterna voro löltesmän för Traventhaler- och Alt-

Ranstadter-frederna och således pligtiga alt till dessas

iakttagande tvinga konungarna Augnst och Fredrik.

Efter Pultava-slaget ämnade de ock i början skicka

Sverge en stor hjelptlolta. Men de hade brinnande

krig mot Frankrike och ville ej inveckla sig i ett nytt

dylikt mot Danmark och Ryssland, ej heller skada sin

handel i dessa riken. De hade ock under kriget mot

Frankrike fortfarande hjelptroppar frän Sachsen och

Danmark, och ville ej utsätta sig för dessas förlust

genom att med väpnad hand uppträda till Sverges

skydd. Dertill kom missnöjet med Karls afsäftnings-

beslut mot August och med svenska kaperierua, om
hvilka sednare mera framdeles. Detta alit begagnades

som skäl att komma frän det gifna löftet. Det blef

alltså ingen väpnad hjelpsänduing af. ehuru enträget

Karl derom anhöll.

Hösten 1709 framkom i stället ett förslag, som

man sade, till skydd bäde för Sverge och för freden

i Tyskland. Dess punkter voro följande. Ingen bland

de krigförande magterna skulle angripa den andres

områden inom tyska riket eller i dermed sammantän-

gande uärmsta fastland. Således skulle man fridlysa

Sachsen ät konung August; Pommern, Wismar och

Bremen ät Sverge; Holstein ät dess hertig, samt Sles-

wig och Jutland åt Danmark. Andra punkten var. att

de troppar, som Sverge hade i Tyskland, och som Dan-

mark hade i Holstein. Sleswig eller Jutland. skulle stanna

der de för närvarande sig befunne och icke under något

villkor öfverföras, hvarken de danska till Seland ^eller de

svenska til! Sverge. Tredje punkten, oberoende af den

egentliga neutraliteten, innehöll ett förslag att nyss-

nämnde både svenska och danska troppar skulle mot

underhåilspenningar öfverlemnas åt Holland och Eng-

land rör att användas 1 kriget mot Frankrike.

Vi vela ej räli, hvarifrån förslaget först utgått;

troligtvis dock från Dresdeu. Men säkert är, att det
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vStarua voro ylterst atig^elägna om, att på detta sätt

bibeliälia lu?Det åt vSilt fädernesland och sä länge som

miijliait alböja Rysslands iublandnin? j dess angelägen-

heter. Sjömagterua ville genom samma medel fä mot

Frankrike använda otvannämnda troppar; och tillika iin,

som alltid, bibehålla jemnvigten mellan Sverge oc!» Dan-

mark. August skulle genom den föreslagna öfverenskom-

oielsen tryggas mot hvarje svenskt anCall från Pommern
oeh alltså kunna med odelade krafter arbeta pa stad-

fästandet af sin polska tron. Andra voro mindre nöjda.

Danmark lugnades väl för sina gränser mot Holstein;

men ville ogerna afsäga sig rättigheten att föra trop-

par frän Jntland till Seland, Danmark likasom Ryss-

I.ukI skalle ock pä delta sätt möta starkare motstånd

af svenskarna, sedan dessa blifvit befriade trän all oro

för sina tyska länder, ja från hela kriget mot August.

Ryssland och Danmark knölade derlöre mot förslaget;

men vågade icke för djerft trotsa England, Holland,

Tyskland och Österrike, utan gåfvo, ehuru med några

inskränkningar, sitt bifall till denna sä kallade neu-

tralitet.

Sjömagterna vände sig med samma förslag också

till regeringen i Stockholm och lofvade, att, om Sverge

detsamma vidtoge, skulle sjömagterua ansvara för

Sverges tyska landskap och för dessas trygghet. Fa-

bian Wrede tvekade, huruvida man knnde, konungen

oåtspord. afgifva något betänkande i ämnet. Men
omständigheterna voro tvingande. Man hade just vid

den liden blifvit uppskrämd genom rykten om konun-

gens sjukdom eller död; — likaså genom danskar-

nas landstigning i Skåne och ryssarnas angrepp mot
Riga och hotelser mot Finnland; — likaså och ej

mindst genom ouiiijiigheten att på en gång föra krig

i Skåne, Bohus län, Wermland, Finnland, LKfland, Pom-
mern och Bremen; i synnerhet som sländerna ännu
Icke medgifvit hvarken nfskrilningar eller gerder. Det

t3cktes vara cri slor lätlnad alt slippa allt bekymmer.
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alla austiäuguingar rör Pominero, Wisinar ocb Bremen,

ocb att få dervarande troppar underhållna pä sjömag-

ternas bekostnad. Sverge skulle sålunda kunna med
odelade krafter arbeta pä försvaret af sina andra

gränser. Dessa skäl verkade, och Arvid Horn var

den, som genomdref rådets beslut att gilla den erbadna

ueutraliteten. ') Dock fastades dervid tvänne villkor.

Det ena var, att man förbehöll Sverge rättighet att i

yttersta nödfall låta Krassaus tropp angripa Jalland;

det andra, att afhaudliugen icke skulle gälla förr. än

den blifvit af konungen stadfästad.

Vi hafva sett de skäl, som anfördes till försvar

för rådets åsigt. Onekligen voro de verkliga, vigtiga,

tillfyllestgörande. Likväl torde ock hafva förefunnits

ett annat, tivilket, ehuru aldrig uttaladt. troligtvis bi-

dragit till samma besiat. Det var nämligen rådets be-

räkning, att denna neutralitet skulle omöjliggöra alla

tankar på polska krigets förnyande; emedan den hin-

drade hvarje frän Pommern utgående krigsrörelse.

Emellertid, sedan rådet för sin del antagit försla-

get, blef det under loppet af .Mars 1710 formligen af

England. Holland och Österrike uppsatt och sedermera

af de IJesta magterua i hufvudsaken gilladt.

-När Karl fick närmare kunskap om dessa under-

liandlingar, blef han mycket förtörnad. Att åt andra

magter bortläna svenska troppar, var honom alltid

motbjudande; och nu så mycket mer, som han just

påräknade ifrågavarande krassanska här, såsom deo

der skulle möta honom i Polen och hjelpa till i kriget

mot August. Lika vidrig var honom ock sjclfva nen-
traliteten, emedan den hindrade svensk-pommerska hä-
ren från hvarje infall i Polen. Den knnde ock betrak-

tas såsom ett främmande magters försök att lägga

') Rådsprot. d. 7. 23 och 29 Dec 1709 samt 3 Januari
1710.

Fryxtlh Ber. XXIV. 9
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band på Karls vilja; en sak, som han aldrig underka-

stade si^.

Dessa voro de egentliga skälen till hans ogil-

lande af neutraliteten. Andra förefunnos och förebu-

ros, men besvarades ock, t. ex. l:o Karl påstod, och

med rätta, att sjömagterna, i egenskap af löftesmän

för Alt-Ranstadter- och Traventhaler-frederna, vore för-

pligtade att med väpnad band desamma upprätthålla;

i stället för att, som nu skedde, söka genom ett neu-

tralitetsförslag slingra sig, från samma skyldighet.

Derpå svarades med att åberopa de skäl, som för

sjömagternas stillasittande nyss blifvit anförda; hvar-

jemnte de mente sig hafva genom neutraliteten skaffat

Sverge fördel nog. 2:o Karl påstod, att det för

Sverge vore lättare föra kriget i Pommern, än hemma
i moderlandet. Derpå svarades, att Krassaus pom-
merska tropp skulle, äfven med förstärkning, alldeles

icke mägta hindra danskarnas infall i Skåno eller

ryssarnas i Finnland. 3.o Karl påstod, att rådsher-

rarna, i stället för att lyssna till neutralifetsförsla-

gen, hade genast efter Helsingborgs-segern bort skicka

Krassau in uti Jutland, för att sålunda tvinga danska

konungen till fred. Derpå svarades, att ett så långt

tåg genom neutrala magters land skulle hafva retat

dessa mot Sverge: samt att Krassaus tropp, hvilken

på sin höjd kunnat ökas till 12,000 man, hade, sedan

tillräckliga besättningar blifvit lemnade 1 Wismar och

i de pommerska fästningarna, icke utgjort mer än 5-

till 6000. hvilka omöjligen kunnat i Julland någonting

uträtta. Dessa och andra likartade skäl mot neutrali-

teten blefvo dock i sä bjert dager som möjligt fram-

ställda af Frankrike, som ingenting högre önskade än

att flytta det nordiska kriget till Tyskland för alt dy-

medelst utmatta sina dervaraude fiender. Dess sän-

debud i Turkiet gjorde äfven Karl flere och stora

tjensler och har troligtvis styrkt honom i det beslut,

han våren 1710 uttalade, nämligen, att ogilla neulra-

litelen och förbehålla sig räUighet all angripa sina
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fiender, när och hvar han ville. I sammaDhaDg här-

med förbjöd han Krassau alt lyda de befalliiiDgar, som
från rådet i Stockholm ankommo.

Vid nnderrättelsen om deona konnngcDS äsigt,

iDgingo England, Holland, Österrike och flere tyska

stater ett nytt förbund, nämligen att sammanskjuta

troppar till en här af 20,000 man, hvilken sknlle i

norra Tyskland upprätthålla både freden och neutrali-

teten och som fiende behandla en hvar, som sig der-

emot uppsatte. Än obehagligare känslor blefvo genom
konungens beslut, väckta i Sverge, Karl ålade rådet

att vid alla främmande hof tillkännagifva hans förka-

stande af nämnde neutralitet. Men rådet visste ej,

hvar försvarsmedel stode att finna mot de mänga fien-

der, som efter en sådan förklaring sknlle från alla

sidor angripa fäderneslandet och i synnerhet dess ty-

ska landskap. Horn föreslog derföre att uppskjuta

det befallda lillkännagifvandet, tills, sade han, vi fått

underräUa konungen om rart verkliga lägv och våra
vigtiga skäl. Ty, om vi nu förkasta neutraliteten, så

kunna sjömagterna deraf hlifva. sä uppretade, att de

helt och hållet öfvergifva oss. Wrede, Falkenberg och

Gyllenstierna instämde häri. och man beslöt afsända

en i sådan anda uppsatt skrifvelse. Vi måste, sade

Horn, för hans majestät rent ut omtala rikets usla

och eländiga tillstånd, och att vi här hemma ingen-

ting kunna uträtta, utan bedja honom för Guds skull

komma tillbaka så snart möjligt. ') Hvad dessa före-

ställningar och de andra staternas hotelser verkade,

veta vi icke bestämdt. Frän sitt en gång fattade be-

slut vek Karl likväl icke. Dess högtidliga tillkänna-

gifvande tyckes dock till en tid hafva blifvit uppskjutet.

Men när frampå hösten 1710 sultanen förklarade krig

emot Ryssland, då växte modet och förhoppningarna.

För att utverka nämnde krigsbeslut, hade Karl också

') S. st. d. 9 Juni, 30 Juh och 24 Sept 1710, samt d. 9

Sept. 1711.
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lofvat saltaneu, att eo svensk bär, liau räknade dervid

på den pommerska, skulle från norden framrycka mot
de i Polen varande ryssarna på samma gång, som tur-

karna angrepo dem från söder. Af dessa skäl ville

Karl numera alldeles icke veta af någon neutralitet.

Miillern, Vellingk och Fabrice gjorde allt möjligt för

att bindra förkastandet; men fåfängt. Man föreslog

då, att Karl borde ännu någon tid såsom förut dölja

sina tänkesätt för alt icke onödigtvis blottställa sina

landskap för Jienderna. Men numera kunde Karl ej

längre nedlåta sig till sädana försigtighetsmått. Jag
vill, sade han, icke bedraga någon menniska; ej heller

lofva, del jag icke ämnar hälla. Efter sina med sul-

tanen ingångna förbindelser var det honom också omöj-

ligt att antaga en neutralitet, som hindrade uppfyllan-

det af nyssnämnde löfte om svenskt infall i Polen.

Den 30 November 1710 beslöt han derföre hos alla

stater högtidligen tilikänuagifva sitt förkastande af of-

tanämnde förslag. Då man hotade med den neutrali-

tetshär, hvars vapen skulle upprätthålla lugnet i norra

Tyskland, svarade han: om någon bland våra vänner

vill hindra oss från att med värja i hand förfölja

våra orättvisa fiender, så skola vi anse också en så-

dan som fiende. När man för prins Eugene berättade

dessa Karls förklaringar, sade han : vana sine viribus

ira.^) Karl blef häröfver mycket uppbragt; men hans

vrede var i det hänseendet verkligen vapenlös. Der-

före blef ock hans svar af många begabbadt, och man
slog äfven ä andra sidan stort mynt och förklarade,

att neutralitetshären nog skulle böja hans stolta sinne.

Men Karl den tolftes sinne var ej lätt att böja; hans

krigare-förmåga ej rådlig att reta; aldramindst nu, se-

dan han fått till bundsförvandt det mägtiga turkiska

riket. Då neutralitetshären skulle i slutet af 1710
samlas, ville ingen börja med att ditsända sitt bidrag,

') Vanmägtig är vapenlös vrede
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ocb det biet' ingeatia^ af med hela den liotande till-

ställniDgeo. Karls vänner fröjdade sig och betraktade

ntgången som eu följd af fraktan för konungens vapen.

Andra sade, att, om kejsar Josef icke vid samma tid

dött, hade nentralitetshären troligen blifvit upprättad

och kommit i verksamhet. Andra åter påstodo, att

Där Karl icke ville sjelf betrygga sina sunnaohafslän-

der, ämnade icke Tyskland, England och Holland truga

sig till att för deras skull offra folk och penningar,

ntan läto slutligen frampå 1711 hela saken falla.

Roten till neutralitetens förkastande var Karls ön-

skan att hafva fria händer mot August. Frukten blef,

att fienderna flngo fria händer mot Sverge och härjade

Pommern år 1711 och bortfogo Bremen år 1712.

Hvarken Karl eller Sverge mägtade dem försvara.

Karls uppförande härutinnan tycktes så underligt,

att några inbillat sig, det Preussen genom hemliga ut-

liggare lockat honom till neutralitetens förkastande;

för att derigcnom komma i tillfälle alt borttaga och

med Brandenburg förena någon del af det sålunda

blottställda svenska Pommern.

FEMTONDE KAPITLET.

PESTEN 1710.

Vid denna tid kom österifrän en härjande pes t

till Europa. Flere omständigheter gynnade och på-
skyndade dess framfart. Underliga väderleksskille n

och rubbningar i årstidernas gång anfydde någon oord-
ning i hela naturen. Vid Karlskrona såg man jultiden

1710 träden knoppas och vårblommor slå ut. ') Äf-

') Linköp. Bibi. Beskritiimg om Karl den loHie.
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ven andra orsaker bidrogo. De båda krigen, det nord-

ocb vesteuropeiska, liade i nära tio års tid öfver be-

tydliga landsträckor utbredt uiid, hunger, elände och

allabanda smittsamma sjukdomar, hvilka vanligtvis

framkalla pesten. Han visade sig först i trakterna

kring Krakau och Lemberg och detta redan 1707.

Under loppet af 1708 trängde han längre åt norden.

På 3 månaders tid dogo i Warschau 15,000 personer

och i Danzig kort derefter 25-, andra säga 32,000,

Sedermera sträckte den sig uppåt Preussen och Kur-

land, i hvilket sistnämnde landskap folket så rycktes

undan, att arets skörd icke hann inbergas. Våren

1710 kom den till Liff- och Estland, och vi skola snart

se, huru det var med dess hjelp, som ryssarna full-

ändade eröfringen af nämnde landskap.

Redan förut hade Sverge lidit af smittsamma fält-

febrar; bland annat af Sachsesjukan, sä kallad, eme-
dan den inkom med de från Thorn hemsäoda sachsi-

ska fångarna. Vid underrättelsen om den egentliga

pestens framsteg i grannstaterna, började svenska rå-

det redan 1708 öfverlägga om medel till dess utslän-

gande. Är 1709 påbjödos stränga sundhetsordningar,

för hvilkas brytande till och med lifsstratf någon gång
hestämdes; men fåfängt. Från Liffland och Estland

kommo stora raennlskoskaror, som undan ryssen och

pesten sökte fristad inom Sverge. En hop sådana

flyktingar från Pernau smögo sig sommaren 1710 in

på Wernidön och derifrån till Stockholm. De hade

smittan med sig och inom några dagar utbröt den,

och just bland de personer, som varit i beröring med
Pernauer-folkel. I början skulle den anses som blott

en elakartad feber; men i Augusti erkändes den för

verklig pest. Flere försigtighetsåtgerder vidtogos och

åt den serskildt utsedde pestläkaren anslogs en mä-
nadtlig lön af 200 riksdaler i silfver. Hofvet och re-

geringen sökte dock hålla modet uppe och stannade

Dågon tid derefter qvar i Stockholm. Men en dag

sjnknade vaktdrabauten utanför hertig Karl Fredriks
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dörr och afled ; och strax deiefter nedföll vid samma
hertigs sida en gardeskarl, hastigt angripen af nämnde
farsot. Nu först och den 10 September beslöt raau,

att hofvet sknlle öfvergifva hnfvudstaden och söka en

annan och sundare vistelseort. Man valde dertill Sala;

men så stor var villervallan och penningebristen, att

hofvet icke förr än tvä veckor derefter anlände till

bestämd ort. I nämnde bergsstad tillbragtes hela hö-

sten 1710 och en god del af vintern 1711; en sorg-

lig tid. Boningarna voro obeqväma. Umgäugeslifvet,

i sig sjelft enformigt, fördystrades än mer af fäder-

neslandets olyckor och af den härjande farsoten. De
kungliga personerna sjelfva liksom deras omgifning

kände sig hela tiden aldrig folikomligt friska, och ett

och annat pestfall iuträ/Tade äfven der, ehuru sjukdo-

men aldrig kom i rigtig fart. Rådet llytlade till Ar-

boga och hofrälten med kollegierna till Westerås. Till

båda dessa städer, och i synnerhet till den sednare,

framträngde dock pesten; likväl ulan att anställa nå-

gra svårare härjningar. Sä blef Stockholm öfvergifvet

af hof, regering, ämbetsverk och af sin gamle öfver-

ståthållare Knut Posse. Man öfvertalade karolinen, ge-

neral-löjtnant Burenskiöld, att stanna qvar och förrätta

tjensten. Det var ej angenämt. Sjukdomen utbredde

sig i hufvndstaden med ryslig fart. De dödas antal,

räknadt för hvarje vecka, steg från 155 i Augusti till

1,727 personer I slutet af Oktober, då dödligheteo

nådde sin höjd. Redan i November voro inom Kata-

rina församling alla skolmästare och prester. utom

kyrkoherden, döda. ') Farsoten rasade dock i synner-

het bland qviunor och barn, och mest bland de för-

mögnare. Den började med kräkningar, hufvndverk,

matthet, svårmod, iuvertes hetta och utverles isköld,

flämtande bröst, svimningar samt skarp och svart

') Lin köp. Bibi. Rhyzelius till E. Benzelius d. 24 No v.

'1710.
, , ., :;, . ,. ,,,,.,,
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toDga. På andra eller tredje dagen visade sig en hård,

öm och snart blånande böld. Den kallades pä latin

Bubo; deraf namnet Bubonpesten. Uiu den mognade,

var räddning möjlig; eljest infann sig snart ett våld-

samt raseri, någon gång en slags hänryckt förfjus-

Ding ända in i sista ögonblicket. Man anmärkte, att

den rätlade sig efter vinden, tilltog vid sunnan, men
vek nndan för nordan. För det mesta var dock luftkret-

sen lugn, nästan orörlig, fylld af en tjock, ohälsosam

dimma; utan regn, utan frost, ntan en enda solglimt.

Om elt glas vatten, vin eller mjölk ställdes under bar

himmel öfver natten, fanns det morgonen derpå öfver-

draget af en oren färgskimrande hinna; ett nybakadt

bröd likaså af mögel, stundom grönt eller gulaktigt

j

och så giftigt, att hundar, som åto deraf, dogo. Rö-

ken steg ej npp i luften nian smög ntefter marken.

Denna var höljd af krällaude mask och ohyra. Der-

emot torsvunno foglarna, och en mängd boskap stopade.

Alla samqväm och större begrafningar voro för-

bjudna. Liken skulle genast efter aflidandet läggas

hvar med sitt lakan i kistan och begrafvas. För de

fattigas räkning kommo stora åkdon, gjorda som tross-

vagnar och körda af kuskar, klädda i svarta vaxduks-

kappor, hvilka, farande utefter gatorna, afhämlade de

döda: stundom alltför många på en gång, så att huf-

vud och ben slängde fram och tillbaka utom åkdonet.

Många sjuknade vid blotta åsynen af sådant elände.

Stadens kyrkogårdar räckte ej till. Man invigde då

andra aflägsna begrafningsplatser, der de döda i stora

gropar nedkastades. Men tlere slägter ville alldeles

icke hafva sina anhöriga så jordade, utan bland för-

fädren och i skuggan af sin sockenkyrkas murar.

Många smugo sig dertiil hemligen och nattetid. Andra

gjorde det med våld. I Karlshamn tillställde folkmas-

san ett uppror och förde sina lik från pestgrafvarna

ocli till gamla kyrkogärden inne i staden; hvilket, så

väl det ena som det anrira, ökade smittan och viller-

vallan. I allmänhet upplöstes all ordning, både lagens
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och sedlighetens. Tvärtemot föibad skyndade mång^en

att för en fjerdedel, en tiondedel af värdet köpa de

pestdödes kläder och tillbörigheter; dragande sälanda

döden öfver sig och de sina. Andra ströko djerft

omkring och bestulo eller pJnudrade de sjoka menni-

skorna, de halföde hnsen, till och ined liken och graf-

varna. Andra sökte med gästabud, dryckenskap och

utsväfuingar döfva sin oro och glömma sin tara; och

ofta trädde vid sådana tillfällen den objadne gästen

in i samqvämet, sä att glaset föll ur drinkarens hand

och han sjelf i dödens.

Någon gång inträffade löjliga uppträden. En gam-
mal blind spelman satt vid Skeppsbron och tiggde.

När en hop slantar hnnnit samlas i hatten, skaffade

han sig brännvin, tog ett grundligt rus och föll derpå

i en lika grundlig dvala. Nu kom en af likvaa;narna.

Körarna trodde spelmannen död af pesten, lyfiade ho-

nom på vagnen, körde honom med de andra kropparna

ntom staden och kastade honom i den stora likgropen.

Mannens domuing var så djup, att han icke märkte,

hnr han handterades. och likkörarna ej heller, a!t han

lefde. Men händelsevis hade han blifvit liggande oska-

dad i ett hörn af gropen. Efter några timmar vak-

nade han, kände gisau qvarbunden vid armen, trodde

sig ännu sittande vid Skeppsbron och började derföre

spela och sjunga: Till Dig af hjertans grunde I min
nöd ropar jag, o. s. v. I detsamma nalkades en an-

nan likvagn. Körarna hörde sången ur grafvens djup.

De stannade, lyssnade, undrade; men togo mod till sig

och smögo dit. Vid ljudet af deras steg sade spel-

mannen: Käre vänner! Jag vet ej, hur det är. Här
har jag selat och spelat en lång stund, men ingen

gifver mig en slant; och jag hör ej ens, att någon
går förbi. Jag tror, hela staden blifvit utdöd i pe-
sten. ^)

') Lin k. Bibi. Beskrifniog om Kar! den tolfte, 4:o.
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, , Under loppet af November och December aftog

smittan i Läfiigliet; men den oliälsosamma väderleken

fortfor oupphörligt, tills äudtligen natten emellan jul-

aftonen och juldagen frost inträffade för första gången

på hela hösten. Sjelfva juldagen, klockan 1 1 förmid-

dagen, försvann andlligen den förskräckliga dimman,

och solen tramglänste jtä himlahvalfvet, till obeskriflig

glädje för den ur kyrkorna kommande menigheten.

Härefter minskades sjukdomsfallen synbarligt. Den 30

April 1711 ansågs staden så fri från smitta, alt tack-

sägelse hölls. Ingelar 20-, några säga 30.000 perso-

ner ansågos hafva i Stockholm fallit ett rof för den

härjande farsoten.

Också landsorterna ledo mycket. Kalmar höll pä

att bli öde. I Åbo bortrycktes en tredjedel af innevå-

oarne; i Karlskrona inom tre veckors tid 800 menui-

skor; på Öland ej mindre än 10 kyrkoherdar, samt

der och i Blekinge halfva befolkningen. I As' försam-

ling i Småland qvarlemnades blott två manspersoner

mellan 20 och 60 är.

Mångenstädes inom fäderneslandet fortforo sjukdo-

mens härjningar äfveu under loppet af 1711; uägor-

städes till och med 1712.

Folket sökte på hvarjehanda sätt undlly den ho-

tande smittan, mest genom att gömma sig i skogar

och på aflägsna torp. Ett eget medel användes a( en

finsk öfverinspektor vid namn Johan Erik Nordcnberg.
')

Mår pesten nalkades, skaffade han sig ett godt fartyg,

lastade det med allahauda lifsföruödenheter, steg se-

dermera lik en annan Noach ombord med hustru, barn

och tjenslfolk och flöt så omkring i åländska skärgår-

den under flere månaders tid, utan att låta nå^on enda

person eller farkost nalkas; dermed fortfarande, tills

svåraste sjukdomstiden var förbi. Det är från denne

man, som släglen Nordenskiöld härstammar, inom hvil-

V Eller Nordberg.
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ken flere herrar sedermera utmärkt sig som skickliga

ledare af Sverges sjöförsvar.

Under dessa bediödiga tider säg man ock många
drag af en menniskokärlek, en sjelfiippoffring, så rena

ocli starka, att deras tacksamma minne framträngt

också till efterverlden. En sådan ådagalades af kyrko-

herden i Jakobs församling i Stockholm Anders Lysings

maka, Emerentia Rhydelius. hvilken under hela pest-

tiden oupphörligt och outtröttligt sysselsatte sig med
att hjelpa och vårda de sjuka i dervarande församling.

En annan än mer omtalad person var den äfven som
vetenskapsman framstående doktor Magnus Gabriel

Bloch, hvilken under pestens härjningar i Norrköping

utmärkte sig genom ett mod och en sjplfnppolTring,

som förvärfvade honom beundran och tacksamhet. Han
var den förste, som vågade uppskära och undersöka
ett pestlik.

De rådsherrar, som under denna fasans tid trog-

nast stodo qvar på sin plats och vårdade regerings-

ärenderna, voro Wrede och Falkenberg.

Huru många personer, som inom hela fädernes-

landet fallit för smittan, känner man icke. En engelsk

författare uppgifver 60,000, troligtvis mycket för litet;

en fransman deremot 800,000, troligtvis mycket för

mycket. För Sverge ensamt, utom Finnland, har man
räknat 100,000 såsom lägsta antalet.

SEXTONDE KAPITLET.

RYSSKA KIUGET 1710.

För sammanhangets skull gä vi med vår berät-

telse något tillbaka och börja med
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KRIGSRÖREI SERNA I LIFF- OCH ESTLAND,

SAMT RIGAS OCH REVELS FALL.

Sedan deu svenska hnfvndhären blifvit vid Poltava

tillintetgjord, kunde Peter hösten 1709 obebindradt

vända sina krafler mot norden. Till Polen sändes

30,000 ryssar för att understödja August, och till LitT-

land 40,000 tor att fullända eröfringen af samma land-

skap. Dervarande generalguvernören Strömberg sam-

lade till P.iga alla i nejden varande svenska krigare,

så att besättningen slutligen steg till 10,414 man.

Han utfärdade ock till landets innevånare en uppma-

ning, all icke låta sig af några löften lockas från

trohet mot Sverge. De hörde besinna, huru de arg-

listiga rijssarna alllid i hörjan lofvade mildhet; men
sedermera såsom fasansvärda barbarer utmärkte sig

genom mord, brand och oskyldigt folks marterande

samt bortförande i slafveri m. m. Rysska fältherren

Scheremefjew svarade med en kungörelse, i hvilken han

omigen lofvade litT- och eslländniugarna trygghet och

beskydd och dessutom sökte pa tsarens vanliga vis att

mot Karl uppreta deras sinnen. Hans ord voro t, ex.

följande. Svenska konungen har alllid betraktat eder,

lifjf- och estländningar, med stjufmoderliga. ögon. Hela.

Europa vet, huru han under åtta års tid öfvergifvit

eder, likasom ett folk, ovärdigt hans beskydd. I stäl-

let för att hasta så trogna undersåtare till hjelp, har

han lemnat eder till försvarslösa rof för krigels alla

olyckor. För att tillfredsställa sin ärelystnad och sitt

hämndbegär, har han deremot fört sin vackra här

många hundrade mil in i främmande land och utan

bannhertighet hlottställt den för alla hungerns och köl-

dens eländen. Till förslag om fred och förlikning har

han aldrig velat lyssna. Deremot har han vid alla

tillfällen på okristligt sätt slösat med menniskolif och

nunniskoblod ; sä, att noga taget, är det just han, som

förtjenar namn af »barbarisk.:» När dessutom en
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furste icke håller sitt lö/te om beskydd ät undersätrar-

na, då äro ej heller dessa förbundna att hälla sina

löften om trohet mot fursten, o. s. v. Sislanförda

tankeslut var ungefär det samma, som Karl är 1702
använde för att reta polackarua mot August. ^) Det

blef nn af Sclieremetjew ytterligare uppblacdadt med
påminnelser om Sverges svaghet och llffiändska reduk-

tionens orättvisor. Alltsaiqmans var ganska slugt be-

räknadt och skulle nödvändigt göra djupt intryck. Det

gjorde sä äfven, och tillfogade Sverge och dess ko-

flUDg mycken skada, såsom vi framdeles (a se.

Ryssarna öfversvämmade emellertid landet. En
hop i början svensksinnade bönder blefvo dels skrämda

med vapen, dels vunna genom anförda kungörelse och

genom löften om frihet och frid, och snart kunde rys-

sarna börja belägringen af Riga. Det säges. att Peter

sjelf rigtat första mörsareskottet. Måhända hade han

snart nog kunnat lägga staden i aska. Men, som an-

märkt är, ämnade han numera behålla hela Liffiand

för sig sjelf och ansåg denna landvinning så säker,

att han icke ville med våldsam eröfring förstöra den

stad, som snart skulle komma att höra till Ryssland.

Han förvandlade derföre belägringen till sperrnlng, och

skyndade frampå hösten 1709 till Petersburg. Här
sträcktes kölen till ett nytt krigsskepp med namnet
Pnltava. En mängd prydliga byggnader uppreste sig

på statens bekostnad. De högsta ämbetsiuännen och
de rikaste bland högadeln måste hvar och on derstä-

des bygga ett eget palats. Förrådshus, kajer och
hamnanläggningar ordnades både der och i Cronstadt;

allt i afsigt alt för evigheten betrygga den verldsvig-

tiga anläggningen.

Just vid samma tid uppförde Karl pä Dniesterns

strand sin nya byggnad, huset på sanden, som föll.

Där floden stötte derpå.

") Se 31. 209, ra. fl.



142

Emellertid fortgick sperroingeD af Riga vintern

och våren 1710, Af oförsigtighet eller vioDingslyst-

Dad Iiade väl från LifTland sommaren förut stora sä-

desförråd blifvit sålda. Dock fanns ej obetydligt qvar,

så alt tropparna till en tid lefde tämligen väl. Men
tillförseln försvårades genom is och fiender. Fodret

för hästarna tog slut redan i December 1709, och en

stor mängd sådana måste .ihjelstickas och utkastas i

Diinaströmmen. Fram på vintern kom hungersnöden

också till menniskorua, och många faltiga dogo af

svält ; längre fram på våren soldater likaså. I Maj

stängdes bagarebodarna och Strömberg lät i husen

leta efter undangömd säd, hvarvid allt, som anträffa-

des, blef nian försköning taget. Slutligen, och af detta

elände inbjuden, kom äfven pesten, så att snart hun-

drade lik dagligen ulburos och de hungrandes och sju-

kas jemmer hördes öfverallt. Man ropade och bad,

att Strömberg måtte nppgifva staden; men fåfängt.

Han försvarade sig med det mod och den ihärdighet,

som egnade en gammal Karl den tolftes krigare. Han
erhöll ock falska tidningar om segrar, som ena gån-

gen Karl, andra gången Stanislaus skulle hafva vun-

nit, och med anledning af hvilka han väntade und-

sättning.

Af förut ofta nämnda orsaker, hade såväl i Riga

som i hela Liffland småningom utbildat sig ett tänke-

sätt, som önskade att komma från Sverges och under

Rysslands spira. Belägringens nöd gaf ökad styrka

åt denna sinnesstämning och det inom alla samhälls-

klasser. Ryssarna eggade folket genom hvarjehanda

lockelser. Man inkastade bomber med bref och kun-

görelser i sådan anda, och med underrättelse om Sver-

ges betryckta tillstånd och oförmåga att sända någon

hjelp. På hemliga vägar underhölls ständig gemen-

skap mellan ryssarna i lägret och ryssvännerna i sta-

den. Knappt hade Strömberg om aftonen utdelat ord

och lösen, förr än båda voro kända i rysska högqvar-

teret. Man öfverraskade en bonde ocb en fattig (jvin-
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na, hvilka förde den hemliga brefvexliogen samt mätte

fästningsgrafveus djnp för att knona derom aoderrätta

flendeD. Slatligen begynte borgare och inflyttad landt-

adel att knota högt; likaså officerare, bland hvilka

många voro est- och lifTländaingar, Men Strömberg

förfor med en stränghet, en djerfhet, som var märk-

värdig. Han förböd officerarna att inkomma med nå-

gra klagomål; och när stadens borgmästare och råd

blefvo för högljudda, lät han sätta dem i fängelse.

Så lyckades han uttänja försvaret längre, än någon

kunnat hoppas. I April och i Juni fick han verkligen

undsättningar från Sverge och vid midsommarstiden

afslog han en af ryssarna vågad storm. Men nöden,

pesten och missnöjet växte slutligen till den grad, att

han måste gifva efter och dagtinga; och hvad än värre

var, måste tillåta, att äfven stadens och landskapets

innebyggare genom egna ombud deltogo i öfvereos-

kommelsen med ryssarna, och detta i afsist att be-

tinga sig goda villkor af den blifvande nya beherrska-

ren. Ty att landet aldrig mer skulle återkomma un-

der Sverges krona, det togs för nästan afgjordt. Den

5 Juli intågade ryssarna i Riga. efter att hafva förlo-

rat 20,000 man utanför dess murar. Af svenska be-

sättningen hade hälften och af stadens innevånare

40,000 ') fallit för svärd, hunger och pest.

Scheremetjew hade åt hela besättningen ntan un-

dantag lofvat fritt aftäg, På Peters beCallning bröts

löftet. Flere regementer måste svärja tsaren trohetsed.

Som skäl uppgafs, att nämnde troppar vore rysska

nndersåtare; ty de hade blifvit utskrifna från Estland

och Litriand, hvilka tsaren bemägtigat sig och derföre

numera ville betrakta som rysska landskap. Ytterli-

gare behöll han qvar både Strömberg och generalmajor

Clodt. Svepskälet var det vanliga, nämligen, att Karl

skulle efter slaget vid Narwa hafva likaledes mot löfte

qvarhållit några rysska generaler. När detta tillkänna-

') Några säga 60,000.
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gafs för Strömberg, upprepade denne blott Brenni

bekanta ord: voe victis. ')

Så efter 89 års besittning förlorade Sverge den

stora och vigtiga staden Riga. Det var genom dess

intagande 1621, som Gustaf Adolf lade första grunden

till sitt europeiska fältherrcrykte och sladfästade Svcr-

ges besittning af Liffland. Med samma Riga föll nu

starkaste stödet för nämnde landvinning och i och med
detsamma ock Sverges hela östanhafs -välde. Ty
inom några veckor derefter borttogs först Diinamiinde

skans; sedermera Pernau. der pesten qvarlemnat blott

några hundra soldater och ett än färre antal borgare;

ytterligare Ösel med sitt fäste Arensburg, och slutligen

sjelfva Revel; allt detta likväl mera genom pestens än

ryssarnas magt. Dessa behöfde t. ex. icke ordentligen

belägra det olyckliga Revel. Dagligen afledo der 150

till 170 soldater. Af besättningen, som i början ut-

gjorde 1,500 man, återstodo på slutet endast 80.

Folket sökte på allt sätt undfly smittan. Många flyt-

tade ut till Nargön; men pesten följde efter, och knappt

en enda kom med lifvet tillbaka. Andra begafvo sig

ut på i hamnen liggande fartyg för att fly bort till

sundare orter. Men motvind qvarhöll skeppen, och

folket hade dessutom fört pesten med sig om bord.

Hopar af lik kastades snart i hafvet, hvilka sedermera

af vågorna vräktes upp på stranden, der de, obegraf-

ua, spridde slank, smitta och fasa. Man säger, att

af 50,000 innevånare biefvo blott 3000 -) vid lif. I

sådant tillstånd var Revel, när det ändtligen i slutet

af September 1710 öppnade sina portar för ryssarna.

Några örlogsskepp frän Karlskrona bortförde, hvad af

svenskar, som återstod; — och de öfriga. nämligen

landets innevånare, svuro tsaren trohetsed. Man skulle

dervid med de utanför rådhuset stående kanonerna

skjuta ryssk lösen, d. v. s. tre skott. Men den tredje

') Ve de besegrade!

*J Enligt andra en niondedei af folkmängden.
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kaiiouen ville alldeles Icke briunti af. sit att det staii-

oade vid tväoDe. d. v. s. vid gammal svensk löseu.

Tecknatydare framkoinmo väl i anledning häraf med
åtskilliga spådomar; men det var och förblef sista

gången, som svensk lösen sköts från Revel. Första

gången skedde det 1561, då Erik den fjortonde tog

staden i sitt beskydd och derigenom lade grunden till

Sverges östaohafs-besittningar. Bland dem var således

Revel både den första och sista.

Trötta vid de ständiga krigens eländen och vid

Sverges pä slutet vanmägtiga beskydd, böjde sig de

flesta landels innevånare icke ogerna nnder Rysslands

spira för att sälnnda vinna fred och trygghet: hvarom
mera framdeles.

KRIGSRORF.LSEBNA I FINM.ANP OCH WIBORGS FAl.r..

När tsaren flck underrättelse om Stenbocks seger

vid Helsingborg, beslöt han att genom ett hastigt an-

fall mot Finnland sysselätta en del af svenska styrkan,

på det Stenbock ej skulle kunna samla nog krafter för

att gå öfver Öresund och tvinga Danmark till fred,

såsom år 1700 hade skett. Tsaren lät derföre en af

sina generaler med ungefär 18.000 man och 15 ka-

noner tåga öfver den frusna Finska viken mot Wi-
borg. De framkommo vid pass den 20 Mars och bör-

jade belägringen. Men borghöfding var Iwanogorods
tappra försvarare, öfverste Magnus Stiernstråle '), i

spetsen för en besättning af 4000 mau. hviiken dess-

utom hade goda förråder af hvarjehanda slag. Inne-

vånarna voro ock allt sedan Torkel Knutssons tid

svenskar eller svensk-vänner. Fästningen försvarades

med utmärkt ihärdighet. Tre gånger sköto ryssarna

', Se 32. 44.

Fry rf t. X licr. XXIV. .
i

, »^ • jq
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eld på sfadeu; men braiuk-n blef b\arje gäng släckl.

och alla angrepp l\ckligt tilibakaslagna. Rysska bc-

lägriugstropparna sleto mycket ondt och hade stundom

iDga andra boningar, än dem de bildade sig af is-

stycken och hopfrusen snö. hvilket allt föranledde ölä-

genheter och svära sjukdomar.

Men med första öppet vatten väntade de förstärk-

ning. Också Stiernsträle hyste i början samma hopp;

ty öfverbefälhafvaren Lybecker lag icke långt derilrån

med flnska hurvndhåren. Denne sednare var likväl så

svag och illa rustad, att Lybecker icke vågade fram-

rycka till Wiborgs hjelp. Mannen sjelf var ock illa

ansedd, först för det olyckliga tåget till Ingermanland

1708; ') och sedermera för visad vald och egennytfa.

Man påstod t. ev. att han i förbund med några köp-

män idkat lurendrägeri; att han beräknat kronans du-

kat vid mottagandet för 13, men vid utgifvandet för

15 dal, s. m.; — och detta mot underlydande trop-

par; likaså att han utan gilltig anledning häktat offi-

cerare o. s. v. Rådet ansåg tillvitelserna i åtskilligt

grundade;-) och flunarua begärde en annan anförare.^)

Men konungen misstrodde angifvelserua och bibehöll

mannen vid ifrågavarande befäl.

Sedan Nöteborg, Nyen och Narwa gått förlorade,

utgjorde Wiborg Finnlands förnämsta återstående gräns-

fästoing. Att hindra dess fall var alltså af största

nödvändighet: men ock af största svårighet. Aret

förut hade i Finnland missväxten varit sä hård, att

folket nödgades mångenstädes lifnära sig med bark och

andra onaturliga födoämnen. Inga betydliga förråder

kunde derföre samlas, inga större troppar samman-
hållas. Också funnos ej många sådana qvar; ty stör-

.sta delen af landets krigare hade i den långvariga

') 23. 126—129.

=") Rådsprot. d. 19 Mars 1709.

*) S. st. d. 12 April 1710.



U7

fejden försvuniiir. Mau tilleiep i stället ailmäijna ni>p-

båd. Bönderna i (Jsterbotten samlades verkligen fur

att tåga Wiborg till hjelp. Men anstalterna hade ej

kunnat bättre ordnas, än att skaran snart H|)|)löstes.

tågaode livar heui till sitt igen. Till Abo kom befall-

ning, att alla studenter skalle ut i fält ocli af högsko-

lans medel beklädas. Konsistorlam föreställde väl, att

denna ungdom vore lagligen befriad från krigstjenst,

och att. om den till något större antal blefve skjuten,

skulle deraf förorsakas framtida ärabetsmannabrist samt

mörker och villervalla sä i kyrka som stat. Någon
tid derefter nöjde man sig ock med att taga 20 stu-

denter och 16 skolgossar, sädana nämligen, som voro

stora och starka, men till studier mindre passande.

Emellertiit fylldes hela lärosätet af oro. huller och

våldsamheter. Skott aflossades mot misshagliga per-

.souers hus. och bland de lägre folkmassorna hördes

vildt och upproriskt tal.

Peter ämnade vid första öppna vatten angripa

Wiborg äfven från sjösidan. Men lifsmedel ät flottan

saknades. Tsaren befallde sådana anskaffas, och hans

rådsherrar föreslogo. att allmogen kring Nowgorod
skulle lemna den behölliga säden. Utlåtandet härom
framställdes i sittande råd. Peter saknade bland un-

derskrifterna den frånvarande Iwan Golowins namn och

frågade hvarföre? Golowin tillkallades, genomläste

förslaget och ref derpå papperet i stycken. Peter

kunde knappt tygla sin vrede, och alla bäfvade. Men
Golowin skref på ett annat papper följande rader: alt

än mer hetunya del xkullhelasiade folkel . Hr oförsvar-

ligt. De rädsherror, som hnfca yods i grannskapet^

kunna lält åstadkomma det hehöfUga sädespjrrådet.

Jag tecknar mig till en hörjnn för tiohtsen Ischeirert

råg. Han lemnade derpå papperet åt uärmsta råds-

herre, och ingen lofvade mindre än GoloMin; Menschi-

kow tre gånger sä mycket. Peters ansigte ljusnade.

de ifrågavarande behofven fylldes, ocb tidigt ännn un-

der islossningen trängde si? Peter med en betvdlig
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iindsätlniiigsnotta fram mellan de kriiigsioimaude is-

fälten och till Wiborg. Här skyndade han att stärka

heiägringshären. så att den steg till 23,000 man med
80 kanoner och 26 mörsare. Genom falska under-

rättelser narrades Lyhecker med en del af svenska

tropparna ät annat häll; hvarpä staden blef af ryssar-

na trängt innesluten. Tillika lät tsaren stänga inlop-

pet dels genom försänkningar, dels genom starka

strandbalterier. Derpä återvände han till Petersburg,

efter att hafva befallt sina hijfdingar taga Wiborg, det

måtte nu kosta hur m)cket som häldst.

Äfven det fattiga, utsugna Sverge ansträngde sina

krafter till räddning af Finnlands förnämsta skydds-

värn. Innan ännu riksmötet hunnit anslå några medel,

lät rådet utrusta en flotta af 13 eller 15 skepp, hvil-

ken skrudade Wiborg till hjelp. Men I anseende till

bristande medel och lång väg, kom den för sent och

mägtade ej framtränga genom det af tsaren nyss förut

stängda inloppet, utan måste med oförrättadt ärende

vända tillbaka. De belägrande ryssarna deremot på-

skyndade sina arbeten med all ifver. och Stiernstråie,

utan hjelp. utan hopp om hjelP; måste slutligen den

14 Juli dagtinga. Man lofvade åt besättningen fritt

aftåg och åt innevånarna frihet och skydd. Men un-

der hvarjehanda svepskäl bröts löftet. Blott de sjuka

lingo sin frihet: men tropparna, liksom stadsboaroa,

fördes till Petersburg att förstärka dess besättning och

folkstock. Det säges. att -100 bland soldaterna frivil-

ligt antogo ryssk tjenst. I staden fick fienden 8 mör-

sare, 140 kanoner och en stor hop krigsföruödeoheter

af alla slag. Den tappre Stiernstråie måste tillbringa

elfva år i ryssk fångenskap.

Så föll det bålverk, som förslå gången af Torkel

Knutsson npprättadt, hade allt sedermera och na i

femhundrade år trotsat ryssarnas magt och skyddat

det bakom liggande Finnland. Så länge Wiborg ännu

var i svenskmannahand. vågade aldrig ryssarna sträcka

sina härjningar djupt inåt nämnde landskap. Nu var
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hindret fallet, octi re.lari detla Jir visailo elt förespel,

till livad komma skulle. I sockiiarua kring Wiborg

öfvade.s de iy.sli2:aste väldsauilieter. Hyarna brändes

och innevånarna mördades. De. som gjorde motstånd,

underkastades rysliga marter. De höllos framför stark

eld. tills kroppen bief öfverhöljd af brännskorpa, bvil-

ken derpå hortskrapades med qvastar eller torrveds-

stickor; Lvilket ofta med en och samma person upp-

repades tio till tolf gånger. Ovinnorna otfrades ät

den mest djnriska väldtägt, och barnen fördes bort

eller blefvo, som några säga, stundom af de vilda kal-

mucherna uppätna.

Kfter sädana prof af rjsskt soldallif, betrak'ade

landsfolket med fasa de kungörelser, i h vilka ts.iren

Jofvade frihet och skydd ät enhvar, som ville nniler-

kasta sig hans välde. Fa voro de. som lyssnade till

lockelsen. Alla ville deremot försvara sig; men huru?

Ingen hoppades något af Lybecker. Hans här hade

ock sammansmält till 700 knektar och 700 ryttare,

och dessa utsvultna, förtvinade och Tärdiga att rymma.

Inga magasiner, ingen säd fanns i landet; ej heller

uägra penningar. För obetalda krono-utskylder gingo

Dtmätningar öfver socknarna, ofla^st utan att nägon

köpare anmälde sig. Så blefvo i Abo pä en enda dag

utbjudna ej mindre än 33 serskilda gärdar, men utan

att kunna försäljas. Man fruktade hvarje ögonblick,

att ryssarna skalle anlända och taga eller u|iphränna

både hus och husgeråd. Man ämnade derlöre skicka

högskolans boksamling än till Österbotten, ^) än till

Stockholm; och befallning utfärdades, att kyrkornas

klockor, ljuskronor och dyrbarheter skulle inne i lan-

det nedgrälvas och kusten utefter fraktas till Sverge.

Man utsatte till och med böter för den skeppare, som
till sistnämnde land öfverförde enskildt flyttgods. ir-nan

dessa det allmännas dyrbarheter blifvit räddade.

'j nåds pro t. d. 29 Aug. 1710.
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Tsaren furisatte likväl icke aufallet mot Fiuulaod;

utan vände siu styrka mot Est- och LilTland för att

fullända eröfiiuseu af dessa landskap, hvilkct äfven

lyckades, såsom vi nyss liafva berättat.

Man Lade dock att snart vänta lionom äter. Till

Finnlands försvar fiorde alltså nä?ot göras. Vid riks-

mötet i Stockholm hegärde ständerna, att Lybecker

måtte blifva afsatt. ') såsom den der visat sig mindre

lämplig. Men ingen annan general ville träda i hans

ställe : -) emedan hela åtgerden skulle vidtagas mot

konungens vilja eller åtminstone utan hans vetskap.

Rådet tyckes dock halva tidtals förordnat en och an-

nan herre lionom till ett slags biträde. Men att samla

och ordna någon här. blef alldeles omöjligt. Ty hö-

sten 1710 inbröt pesten i landet och det med sådan

våldsamhet, att regeringen hvarken kunde eller ville

der hopdraga något större antal troppar.

Men tsaren lät sig af sådana betänkligheter icke

hindras. Vid slutet af sommaren framryckte 6000

ryssar mot Kexholm. (ienom sitt läge kunde nämnde

fästning oroa sjöfarten på Ladoga. hvarföre tsaren var

angelägen om dess eröfring. Svenska besättningen

räknade ej heller mer än 3- eller 400 man, och för

afståndets och pestens skull kunde ingen hjelp erhållas.

Efter 14 dagars beskjutning blef borgen åt ryssarna

den 9 September ölverlemuad jemnte rika förråder;

t. ex. 231 kanoner. 40 mörsare och 381,000 skål-

pund krut.

«) S. st. d. 17 Maj <710.

^) Fr min. br. d. 23 Maj 17<0.
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SJUTTONDE KAPITLET.

ALLMANNA ANMÄRKMNGAR OM SVERGE OCH

RYSSLAND 1710.

Det var året 1710, som i östeilanden on gång:

för alla störtade Sverres och upplyfte Rysslands ma°:t.

Ofverskädom dess tilldrasrelserl 1 Februari cröfradp

ryssarna Elbingen, det var den sista fästnin;?, Svergie

i Polen innehade; — sedermera tos:o de Riga, Diina-

raiinde, Pernau och Arenshuri?, Svertres fyra sista fiist-

ningar i Liffland: — ytterligare Revel, Sverges sista

fästning i Estland; — slutligen \Vil)org och Kexholm,

Sverges sista skyddsvärn för södra Finnland. Förtjns-

ningen bland ryssarna var gränslös. För fre är sedan

hade tsaren velat ätnöjas med en enda hamn vid Ne-

was utlopp. Nu egde han hela Ostersjö-kusten med
alla dess hamnar och städer, frän Riga till och med
Wiborg. En mängd seger- och skådepenningar slogos;

bland annat en, der man säg med en kedja samman-

bundna alla de åtta fästen, som tsaren under loppet

af detta är hade från Svcrge eröfrat.

Mot ryssarnas förtjusuing svarade svenskarnas

förtviflan, [ början af året 1708 var Sverge. men i

slutet af 1710 var Ryssland nordens mägtigastc rike.

På den korta liden från 1702 till 1710 hade Sverge

förlorat allt. hvad dess tappra konungar, härförare och

söner hade i dessa nejder steg för steg eröfrat under

den långa tiderymden från Torkel Knutsson till och

med Gustaf Adolf. Hvad sorg och harm skulle brinna

i svenskarnas hjertau. är lätt att begripa, ehuru tidens

tal- och trycktvång hindrade känslorna från att bryta

ut mot något bestämdt föremål. Samtidens tankar och

efterverldens ord halva dock ej kunnat underlåta sva-

ret på den frågan: Hreni i:ar orsaken till dessa för-

farligt stora orh hopadr objckor/
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Icke konungen! svarades af måii?a redan då och

äfveii sedermera. Folkmassan, då lör fideo ntan ied-

iiiug: af naffori slag:s fri yitrandeiiitt. aiito? livad niau

förestafvade. således ock, att motg^åtijarna voro ett

Guds straff för folkets syuder, eller ock en följd af

rådels fel, Ocli huru kunde mängden föreställa sig,

att deras kouun?, som var så tapper, så tarllig, så

dygdig, så Gudfruktig, att iian skulle hnfva framkallat

olyckorna? I örljusninfren öfver hans egenskaper och

bragder glö.lde ännu varm i deras iijerlan: och äa

Dier i skaldernas. Vid nyåret 1710 liade Runius af

blotta bibelspråk hopsatt en Srvd rikes höneskrift till

liuii (i/lsmäf/li(/, livilken utlalade sangarens glödande

beundran för krigsäran ocli hans liänryckla deltagaode

i konungens drömmar om uya underbara segrar. Skrif-

ten var ock ett uttryck af svenska folkels lefvande

Gudsfruktan, starka förtröstan, varma konungakärlek,

allt genomträngdt af det gamla vikingalynnets beundran

för bragder och eröfringar. Se här. hur Kunius talar

och beder! O Iferre! Vi tlinkd pä den yamla tiden

och pä de förra är, dä konunycn fröjdade siej i Din

kraft; dä Du yaf honom hans åjertas önskan och

förvägrade icke, hcad hans mun bad; ulan lade lof

och prgdelse på honom och satte en gyllene krona på
hans hufvud. — Men nu förkastar Du Din smorda,

trampar hans krona till jorden och horilager hans

svärds kraft, sä att han ingen seger vinner i striden.

Sinom grannom är han vorden ett beyahheri. De

tänka och tnssla ondl om honom, och alt han aldrig

skall älerkomma. Men det är rår ondskas skull, att

vi så plägade varda. Vi hafva afvikit från Dig;

fördenskull blifva de krigsmän förvandlade till qvin-

nor, landsens porlar öppnas fiendom, och vara fasta

städer falla som mogna fikon, dä man trädet skakar.

Men Herre, tänk uppä Din David; ty han hafver lust

till Dig! Hjflp honom frän de starka fiender, som

honom i nödens stund angripit! Hjelp honom från

det trätosamma folket af djupt mål och otydlig lunga.,
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dem man icke jörslå kan! För honom ut frän dem!

Omgjorda honom med kraft! Lär hans hand att

strida och ha)is arm att spänna kopparbogan, alt han
må jaga sina fiender och ej återvända, förr än han
dem nederlatjgt och blifvit ett hufcud öfver de hed-

ningar och folk, som honom förut icke kände! Lät

våra ögon se konungen i hans härlighet, hans krona

blomstra och hans land utvidgas: sä att Din anda

skall slutligen hvila i Mordlanden! En aunan skald,

Frese, bördig; fräii Wibotg, uttalade sin djupa sorg;

öfver fäderneslandets fall, meu det oaktadt sin höga

beundran lör Karl den tollle och silt liopp, att denne

skulle snart liasta Finnland lill lijel|*. kasta nudan rys-

sarna ocli återtaga, bvad liirloradt var. 1 en \ariu

dikt tröstade luui do» eröfrade Wiborg dermed, att

Kung Karl han sitter ren till häst och lill dig rider;

Din glädje nalkas snart, han kommer, hvad del lider.

Rådet, regeringen i Stockholm, var orsaken till

förlusterna: sa halva mänga biule dit och sedermera

påstått. Radsherrarna, hette det. voro Iröga ocli slap-

pa, oeniga och egennyitiga; — de ansträngde icke nog

sina krafter för rikets frälsning: — de hade ej nog

anseende för att kunna genomdrifva sädana älgerder,

som fordrades, o. s. v. ') Nägra misstänkte, att de

med Dit läto Wiborg falla. -) Andra, att Wrede lika-

ledes med tlit lät nägra bland de till Riga ämnade

spannmalsfariygen lida skeppsbrott för alt sedermera

kunna atskrifva llere hundra eller lusen tunnor säd,

såsom de der vid samma liillälle liirlorats. faslän de

i verkligheten aldrig pä farlygen förefuunits, o. s. v. ^)

'} Fr. min. b ref, hvilka dock blott lill en mindre del an-

taga sanningen al dessa beskyllningar.

•) Link. Bibi. Rh\zelius lill E Benielius d. 7 Juli 4710.

*) S. st. Relaiions de Telai present de la Suéde October

1748.



154

Till lädsherr.irnas försvar talade ileremot måuga
omständigheter; t. ex. att ofvanstilende beskyllDingar

anföras som blott lösa rykten, och att jäst deras be-

rättare, franska sändebudet, pä många andra ställen

tager rädet i försvar; — att i början af aret mäste

alla rikets tillgängliga krafter ansträngas för att nr

Skiine drifva den fiende, som der trängt gamla Sverge

närmast pä lifvet; — att man äfven längre fram pä
;iret var tvnugen heilla en betydlig styrka, ungefär

20,000 man, pä vakt mot Danmark ochNorrge; — att

rädet hade till större företag hvarken penningar eller

folk. förr än sädana blifvit pä riksmötet beviljade; —
men att ständerna prutade emot ända till fram på vå-

ren, sä alt man icke bann rädda bvarken Wiborg eller

Riga; — alt Karl redan i April 1708 befriat rädet

från omsorgen om Rigas försvar och uppdragit den ät

general-guvernören; ') — att rådet likväl pä eget be-

våg låtit utrusta en Jlotta till båda fästenas undsätt-

ning, men att den. i anseende till statskassans fattig-

dom blef för svag och ej i rattan tid färdig; — att

konungen befallt skicka mycket troppar till Pommern
för att främja planerna mot Polen; — att Mejer-

felt. som blifvit frän Kender hemskickad, tillkännagaf

konungens vilja vara, att man häldre borde öfvergifva

LifTland än den polska saken, hvilken låg konungen

mest om hjertat: -) — att mycket medel medtogs för

att, enligt konungens befallningar, inlösa hans från

Turkiet hemsända skuldsedlar;-') — att den annalkande

farsoten försvårade hvarje företag: — att af slik or-

sak det krigsfolk, man ville frampå våren skicka till

östanhafsländerna, vägrade att låta inskeppa sig; ty

de ville väl gä emot lienden. men icke mot pesten;

') Rädsprot. d. 29 Okt. 17<2, K. Wredes ord. — Bro-
kind. Statskontorets berättelse.

=^J Fr. min br. d. 23 Maj 1740.

') Rfidsprot. fl. -24 Maj 1710.
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— att Lybecker var oskicklig, men att rådet icke

hade magt att hoDom afsätta: — ocli slutligen, att

rådet icke hade uågot uppdrag, någon fnilmagt till

mera sjelfsländig och fri verksamhet; och stundom på
ilera månader icke erhöll bref från konungen. — Dessa
rådets skäl gå, som man ser, blott försvarsvis till väga.

.Men hos en och annan samtida framskymtade redan

då den öfvertygelse, alt skulden till olyckorna låg för-

nämligast hos Karl sjelf. Sådan liircr ock blifva efter-

verldens och häfdens slutliga dom.

Här må ock antydas ett annat till olyckan bidra-

gande förhållande. Sverges öfvervälde i norden hvi-

lade icke på en naturlig, stark ocli oföränderlig grund-

val. Moderstaten var fattig, folkstammen fåtalig. De
eröfrade landskapen, vidt kringspridda, innehöllo folk

af olika språk och slägt, hvilka nalurligtvis drogos

mera till grannar och förvandter, än till det allägsna

och främmande Sverge. Till följe af läge och frand-

skap skulle förr eller sednare Ingerman-, Est- och
Liffland förenas med Kyssland. Karl den tolftes sätt

att kriga och regera framkallade denna naturnödvän-

dighet ett eller par århundraden förr, än den måhända
eljest funnit tillfälle att göra sig gällande.

Sverges herradöme bland nordens stater var, som
sagdt är. icke ett verk af naturen eller af massorna,
utan en följd af folkens personliga egenskaper: af

grannarnas slapphet, osämja och svaga regenter; och

af svenskarnas kraft, enighet, fosterlandskärlek samt
stora konungar, statsmän och krigare. Upprättan-

det af sextonhnndradetalets Sinthiod hiii mikla var

svenska folkstammens hjeltebragd ocii Hirblifver dess

äreminne.

Men hvad personlig kraft uppbyggt, blef ock af

personlig kraft nedbrutet. Och personen, kraftmannen
var Karl den tolfte. Under tio års krig utmattade han
det fattiga moderlandet, lät dess rika besittningar för-

härjas och undergräfde sålunda väldets svaga grundval.

Ännu 1708 så? man dock en nästan öfvermensklig
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austränjnin? iipprätllialla yttre skenet och kanske mer
lysande äo någonsin. Uttrycket deraf, sista stödet

derför, var den segerrika här. som 1708 framryckte

mot Ryssland. Den försvann nuder olyckståget till

Ukrän. Moderlandet låg qvar. ntarmadf. nästan oför-

möget att försvara sig sjelfl, än mer att försvara sina

besitlningar, sitt öfvervälde. Med ett krampaktigt be-

mödande lyckades det nnder Slenbocks ledning att

kasta danskarna ur Skäne. Men deruied voro kraf-

terna tömda och modet förslappadt; i synnerhet som
för ögonen visade sig llender frän alla häll. men hjelp

frän intol. Endast med möda kunde vid riksmötet

1710 rädslierrarnas böner och fäderneslandets öfver-

hängande nöd utverka en bevillning. Den var för lan-

det nästan omöjlig att utgöra, blef dock till dess för-

svar alldeles otillräcklig. Det af Karl öfvergifna. men
af jiest och (lere fiender angripna Sverge förmådde ej

hindra liyssland frän att taga östanhafsländerna; och

att Pommern och IJremen icke förlorades redan nn,

derför hade man att tacka, icke Sverges krafter, utan

underhandliiigarna rörande neutraliteten. Sä uppenba-

rade sig pa en gäng den vanmagi, hvari fäderneslan-

det mer och mer sjunkit, under det Karls segrar och

krigsära bländade bäde honom och hans eget och an-

dra folk.

Det var är 1710, som Rysslands eröfring af Sver-

ges östanliafsländer blef. såsom vi sett, icke blott fall-

ändad genom vapenmagt, utan ock stadfästad genom
klokt beräknade öfverenskommelser med innevänarna.

Att tsaren med sitt egot snille och med det närbe-

lägna Rysslands omätliga Iijelpkällor skulle försvara

och behälla; och att det ntmattade, af mänga Jiender

omgifna. Sverge icke skulle mägla återtaga dem, detta

kunde tämligen lätt förutses, och förutsägs redan då

af mänga bäde inom och utom fäderneslandet. Karls

uppförande gjorde saken än mera omöjlig. Han var

med hänsyn till Ryssland ej mer densamme som förr.

iNär moskowjterna är 1700 angrepo Sverges östan-
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bafsländer, da trotsade ban Iivarje liitidcr ocli hastade

sjelf de siDa till lijclp. Jaij vet, sade Iioii dä, ntl jag

har Gud och räUvisan på min sida, och xliyndar der-

före glad till mina betryckta undcrsutarea räddning. ')

Så tillkäuipade liau sig segreu vid Narwa ocb bortja-

gade de bäijaiide fienderna. Se der urbilden till Kung
Karl den unga hjelte, som steg i striden fram; och

som med friskt mod och gossar blå föste moskovi-

terna ur vägen. — Efter 1709 blef del annorlunda.

Ryssarna inkräktade det ena landskapet efter dot an-

dra; slutligen ända till Torueii. Sverge förlorade sitt

öfvervälde och höll på att förlora sin sjeUständiirbel.

Man väntade år efter år, att Karl skulle omigen och

liksom år 1700 skynda till den blodiga valplatsen.

Men nej! — Efter Pultavaslaget och under sina åter-

stående nio lefnadsär har han visserligen sökt egga

sultanen och några andra magter mot ryssarna; men
icke en enda gäng i egen person dragit mot dem sitt

svärd, icke gjort ett enda försök att sjelf i spetsen

för sina gossar blå drifva dem tillbaka och återtaga,

hvad de från Sverge bortryckt. Med blick och va-

pen mer och mer vända åt andra sidor, lät han dem
ostörda behälla och fä mångårig häfd pä de nu eröl-

rade östanhafs- länderna. När frihetstiden år 1721

formligen desamma afirädde. ?jorde den ingenting an-

nat än att erkänna ett förhåll.inde, som redan elfva

år förut hade under och genom Karl den tolfte blifvit

en verkliffhct.

') Se 81. n^.
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ADERTONDE KAPITLET.

OM KAPKRIERNA.

Redan 1704, om ej fön, iijtitstod nägou tvist om
iieulrala magiers rätt att ilrifva handel pä de hamnar,

ryssarna tagit Iran Sverge. Under sednarc hälften af

1710 och än mer under loppet af 1711 blefvo dessa

stridigheter betänkliga, i samma män. som bamuarna

blefvo mänga och vigtiga. Tvisterna fortforo seder-

mera under Karl den tolftes hela äterstäende regering.

Saken var följande.

Sedan ryssarna under loppet af 1710 eröfrat

Riga. Pernau. Rewel och Wiborg, fortsatte holländare

och engelsmän sin handel derstädes alldeles pä sam-

ma sätt som förut. Vinsten för Ryssland blef ganska

.stor, nämligen alt fä bäde köpa och sälja på flera

och korlare vägar och med mindre besvär och tullar

än förut. Karl ville derföre hämma rörelsen, i syn-

nerhet som r\ssarua genom densamma bekommo icke

blott vanliga varor utan ock krigsförnödenheter. Han

förklarade derföre. alt alla dessa hamnar skulle be-

traktas som stängda, och han förböd älven neutrala

magter att pä deuj drifva någon handel. När England

och Holland icke ville underkasta sig förbudet, befallde

han sina krigsskepp borttaga alla de fartyg, som se-

glade pä besagde orter, Sjömagterna klagade; men
Karl påstod, att enligt allmän folkrätt kunde neutrala

stater icke begära alt fä drifva köpenskap i uägon

hamn, som vore af en bland de krigförande belägrad:

och att nämnde hamnar voro belägrade eller spärrade,

det sökte han bevisa derigenom, att nägra svenska

krigsskepp kryssade utanför inloppen. Sjömagterna

ville icke anse detta liktydigt med en verklig belägring

och menade, att en sådan förutsatte helt andra och
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slörre kralter. Karl svarade, att eu sådan austräng-

uiog skulle ock harva skett, i fall det varit fråga om
att utstänga fiender. Men som hamnförbudet nu gällde

blott hans bunds/urfandler, sjijmagternu, ansåg hav
icke någun starkare beväpning vara af nöden. Dess-

utom, , i fall sjömagterna uppftfllt sina förbindelser

som, löftesmän för frederna, hade tsaren aldrig kun-

nat intaga dessa hamnar. Slutligen pämintes sjömag-

terna om det kaperi, hvarmed de sjelfve ungefär pa

samma sätt oroat odi skadat Sverge under Karl den

elftes tid. När de likväl fortsatte både sin liandel och

sina påståenden, bleC Karl mycket misslynt och lät

utfärda kaparobref mot alla handelsfartyg, icke biotf

på uämnde hamnar ntan ock på de danska. Saken

tog genast ui}cken fart och. bedrefs med stor vinst

för svenskarna, serdeles utanför Diinas och Elbes ut-

lopp samt i Kattegatt. Den lortgick under Karls åter-

stående är; hvarom mera framdeles. Det var till en

del dessa kaperier. som retade England och flollanil

att i Turkiet motarbeta Karls planer, såsom vi redan

berättat. Äfven Sverges fiender utfärdade kaparcbr«'f.

och så blef småningom all handel på de nordisks haf-

ven nästan tillintetgjord.

NITTONDE KAPITLET.

KRIGSRÖRELSERKA 1711.

Dessa voro i det hela tämligen obetydliga, hvar-

till orsaken förnämligast låg i den ännu fortgående

neutralitets -underhandlingen, i ömsesidig utmattning,

samt i pesten och i den fruktan och oordning, som
deraf förorsakades. Sverges fiender voro ock i bör-

jan af året mycket oroliga vid tanken på den stora
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turkiska här. racd hvilkon Karl väntades till liysslaiid

eller till Polen. Det infall, som Potocki ocli tartarerua

i Jauoari månad 1711 gjorde fraD Moldau i polska

Ukrän, är redan bcrättadt. ') I April samma år bröt

Smigielski med 5000 sina landsmän frän Pommern io

i Polen för att möta och ouderslödja Potocki och Kari.

Men den förre hade redan i Februari atervändt till

Moldau, och den andre kom med turkiska bären icke

förr än i Juni till grannskapet^ af Polen. Lån2:t fornt

hade Smigielski sjelf biifvit ja^ad tillbaka till Pommern.

Om dessa tre rörelser skett pR en gäng, hade må-

hända sakerna kunnat åtminstone för ögonblicket taga

en något bättre vändning.

Underrättelsen om Pruth-freden i Juli månad lil-

vade modet hos de tre mot Karl förbundna magierna:

och när denne envisades att stanna i Turkiet och att

förkasta neutraliteten, och således icke liade uägoo

enda bnndsförvandt. något enda stöd, då började man
återigen upptaga de gamla förslagen från 1699 och

1700. nämligen, att en hvar bland grannarna skulle

rycka till sig något Sverges landskap. Äfven Preus-

sen och Hannover ansägo vårt fädernesland nästan för-

loradt. och utkastade hvar sin krok efter hvar sin del

1 det blifvande bytet.

DaniLark sökte hela sommaren igenom att me-

delst flere små landstiguingar oroa Skåne och tvinga

Sverge att der hälla en tämlig styrka pä benen. Från

Norrge gjordes ock några infall, I synnerhet under

Löwendal ett inåt Bohus län. med vanliga uppträ-

den af plundringar och små förräderier. Men Buren-

skiöld i spetsen för troppar och en stor landstorm

tvingade honom snart att återvända. Ingenting vigtigt

uträltades.

Pä finska sidan förde Lybecker öfverbefälet ännu

i början af 1711. Förmodligen med bifall af konun-

gen bief sedermera till högste befälhafvare utnämnd

'; Se 23. 42-45.
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Nierotb. ban. som 1704 vann don lysande träffningen

framför Warschaa. ') Han utvecklade också na myc-

ken kraft och uträttade mycket godt. -) Emedan tsa-

ren detta ar måste skicka sina mesta troppar till Tar-

kiet, ville Mcroth begagna tillfället och söka återtaga

Wiborg. Men han hade ej tillräckligt manskap eller

medel, ntan måsle snart med ofJjrrätladt ärende tåga

tillbaka igen.

Sedan Karl fiirkastat neutraliteten, fingo Sverges

fiender nia händer i norra Tyskland. Frampå somma-

ren skickade derlörf Danmark en betydlig här atl be-

lägra WIsraar. Staden fiirsvarade sig tappert. Be-

sättningen gjorde väl ett olyckligt utfall, h varvid 1,500

eller 2,000 svenskar förlorades. Men nya troppar

kommo från Stralsund. och fienderna måste draga sig

tillbaka. — Vådligare var. dä i Augusti samma år en

förenad här af danskar, sachsare och ryssar inföll i

Pomojern. härjade landet, eröfrade Peenemiindc cch

hotade SIralsund. Sverge var för svagt att borldrifva

de tre förenade magierna. Om, klagade rådet, om
konungen icke jörkastnt neutraliMen och icke retat

fienderna, hade Pommern och Ulsmar nu varlf skyd-

dade mot alla faror, och Sverge icke hehiifl för deras

.tkull ansfriinga och uthlotta sig. ")

Gång på gång hade Karl befallt, att. oaktadt pe-

sten och nöden, skulle flere regementer skickas till

Pommern, dels till landets försvar, dels för att infalla

i Polen. Rådet mcnte deremot, att, om konungen

kände Sverges egen vådliga belägenhet, skulle han icke

vilja genom en dylik pommersk troppsändning detsam-

ma än mer hlottställa. Våren, sommaren och en del

af hösten 1711 gingo ock förbi, utan att konungens

') Se 31. 280.

2) Link. Bibi. Zadler till E. Benzelius d. 28 Maj 17H.

») Fr. min. br. d. lö Maj 1712.

FryxelU Ber. XMV. It
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hefallDing blef fullgjord; «/ hrisl pä medel, saiie rådet;

af hrisl pä mod och vilja, sade konungen och äfven

några andra: till och med Hans Wachtmeister och

stundom älven Magnus Slenbock och konung Stanis-

laos. Några af detta parti päslodo ock, att utrust-

ningen fördröjdes deraf, att Wrede, för att fa stor

qvarntull. ställde så till. att all säd, sou borde med-

skickas, måste förut göra en omväg för att malas pa

lians qvarnar. Rådet Ilck veta dessa och andra be-

skyllningar och sände ett eget bud att hos konungen

rättfärdiga sig och visa nöden, svårigheten, omöjlig-

heten. ') Men Karl dref med förnyad ifver på verk-

ställigheten och befallte serskildt, att sex bland de

bästa i ordning varande regementer, som voro ämnade

till Skånes försvar, skulle skickas till Pommern. Sten-

bock var förtvinad; men det bjelpte ej.'-) Några trop-

par blelVo väl snart färdiga; men med flottan, som
skulle öfrerföra dem. gick det långsammare. Lager-

bielke hade visserligen med nit och oegenuytta pä-

drifvit utrustandet; Hans Wachtmeister likaså. Denne

sednare kände sig likväl för gammal och svag att leda

ett så inveckladl verk. Flan bad derföre, att Sten-

bock, hjelparen i allo, skulle sändas honom till biträde.

Stenbock var väl i .sjöväsendet okunnig, och ätgerden

icke af konungen föreskrifven. Rådet biföll dock i

anseende till sakens vigt och fäderneslandets behof.

Stenbock for dit och dref med vanlig kraft och fram-

gång på ntrnstningen. Ännu felades dock penningar

till lifsmedels anskaffande, och ingen ville lemna kro-

Dan några förskott. Då erbödo sig rådsherrarna att

åt staten men på sina egna namn upplåna 50,000 dal.

s. ni., ifall dermcd tillräckliga förråder kunde anskaf-

fas. Sålunda och i synnerhet genom Stenbock kom
slulligen allt i ordning. Horn skref: jar/ /ikso?n hela

') Fr. min. br. d. 1 Febr. och 16 Aus. 4712.

') Fr. min br. d. 47 Juni I7H.
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rddet är öfvertygad om, att det är min herr broders

närvaro, nit och drift, som vi hafva att tacka for

flottans skyndsamma utrustninf/. Tropparna steg:o

emellertid Icke pä låogt när till det antal, som Karl

önskade, utan blott till lyra regementer. Seglatsen

blef srår, och många fartyg förlorades, innan trop-

parna i November 1711 anlände till Pommern. Kras-

saa, modig men mindre användbar, måste lemna rum
för Diiker. Denne liade nu en här af 12,<)0() man
och tämligen goda förråder, så att han hoppades kunna
försvara sig till sommaren 1712.

Fienderna haue ej heller kunnat under loppet af

1711 någonting hulvudsakligt uträlta, dels emedan de

saknade grofva kanoner att aiivända mot fästningarna;

dels emedan Holland och England ville bevara Pommern
åt Sverge. Äfven Diiker a sin sida var för svag att,

enligt Karls önskan, inrycka i Polen. Svenskarna in-

nehade Pommerns fästningar och lienderna landet, och

på sådant sätt slutade der i trakten fälttåget 1711.

TJUGONDE KAPITLET.

KRIGSRÖRELSER VÅRE.N OCH SOMMAREN 1712.

I början af aret dog Meroth. svenska öfverbefäl-

hafvaren i Finnland; och närniast alt efterträda stod

Lybecker. Men, finnarna, hette det omigeo, tdlde

knappt höra hans namn. ') Rådet ämnade ditsända

Taube,-) men fruktade Karls misshag. Lybecker sjelf

ville begära afsked. •^) Men frampa hösten kom Karls

') Rådsprot. d. -IS Aug. 1T<i.

') S. st. d. 7 Maj iHi.

') S. il.
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bPlallniu^. att Iiaii slxullc efter Merolh öfverlaga höjr-

sta befälet, och att rådet och linslva landshöfdingariia

skulle gå honom till hända med hvad. som behöfdes. ')

Oviljan mot denne fållherre jemnte den allmänna nö-

den förlamade svenskarnas företag; fruktan för ett

turkiskt krig likaså ryssarnas. Ingenting märkligt fö-

reföll. Karls dröjsmål i Turkiet medförde åtminstone

den stora nyttan, alt Finnland flck under åren 1711

och 1712 vara någorlunda i fred.

Men å en annan sida sökte de mot Sverge för-

hondna magterna att under förra hälfien af detta år

borttaga Pommern. Diiker försvarade sig dock tap-

pert och lyckligt. En gång var till och med tsaren

nära att blifva iifvcrraskad och tillfångatagen. Längre

fram gingo danska tropparna derifrån och till Bremen,

hvarefter kriget och belägringarna blefvo någon tid af

sachsare och ryssar fortsatta. Oaktadt sitt mycket

öfverlägsua antal, gjorde de likväl inga betydliga

framsteg.

.Mot svenskarna i Wismar skedde under detta år

några, men blott obetydliga försök; hvaremot en del

af stadens besättning företog ett lyckligt strof- och

plnndringståg inåt danska Holstein.

Bremen hade hitintills icke lidit af krigets härj-

ningar; men af dess gerder och utskrifningar lika

mycket som Sverges andra landskap. Också här spor-

des missnöje och sä mycket mer, som det aflägsna landet

stod i föga förbindelse med moderstaten. Mesta ovil-

jan förorsakades af utskrifningarna; ty folket fruktade

att blifva fördt till Sverge eller till Polen och att se-

dermera aldrig återkomma. .Man ville tvinga dem;

men då utbrast ett uppror, som väl blef kufvadt. dock

ej utan blodsutgjutelse och efterlemnad bitterhet. En

sådan sinnesstämning, Sverges nöd och Karls frånvaro

') S. st. d. 3 Nov. 4712. Karls bref var af d. 19 Jan.

1712. — Riksark. Karls bref (ill rädet d. 12 Sept.

1712.
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ville koDung Fredrik i Daomark bcjagua för att eröfra

det rör boDom välbelägoa herti?dömet. Svenska rådet

sökte skydda detsamma genom att göra deu ofta-

Dämnda tyska iicatraliteten gällande, åtminstone lör

länderna vester om Elben. Några dervarande farstår

instämde i åsigten för att på sådant sätt andslippa

kriget och dess förödelser. De förbjödo danskarna att

genomtåga Liinebargska landet ocli skickade några

troppar till svenskarnas lijelp. Men danskarna för-

aktade dessa hinder och gingo öfver Elbe-lloden in i

Bremiska området. När det na kom dertill, ville tyska

furstarna ej för Sverges skull inblandas i kriget, utan

drogo genast sina troppar tillbaka. Danskarna voro

16,000 man, svenskarna blott 2000 eller något der-

öfver. Regeringen uppbådade bremiska bunderua; men
fåfängt I Tvärtom såg man alhnogen gynna dauskarna

så mycket möjligt och bland annat hindra svenskarna

från att öppna de slussar, som skulle sätta en del af

landet under vatten. — När således danska hären utan

hinder nalkades Stade, reste svenska general-guvernö-

ren Maurits Vellingk och general-löjtnanten Krassau

derifran till Bremen; en flykt, som både härmade och

oroade den qvarlemnade besättningen. Soldaterna blefvo

ovilliga och började snart rymma. A andra sidan dref

konung Fredrik ifrigt på belägringen, dervid ofta blott-

ställande sin egen person. En stor del af staden och

deriblaud mycket, som tillhörde Vellingk, blef genom
bomber antändt och laggdt 1 aska. Slutligen 1 Sep-

tember måste fästningen dagtinga, hvarefter hela lan-

det föll i danskarnas våld och måste hylla dessas ko-

nung. Sä förlorade Sverge redan år 1712 hela Bre-

men, frukten af sina stora fältherrars, och i synnerhet

af Hans Kristofer Königsmarcks ärorika bragder.

Utefter Sundet hvilade kriget. Vid uorrska grän-

sen, likasom till sjös, voro rörelserna af föga bety-

denhet.
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TJUGONDEFORSTA KAPITLET.

BRYTMNGEN MELLAN KARL OCH RÅDET.

Händelserna under aren 1710— 1712 bragte till

nllirott den ömsesidiga och länge närda oviljan mellan

Karl och rådet. Vi framlägga här pä en gäng fijrhäl-

landet, sådant det under nämnde tid utvecklades.

Karl kunde ännu omöjligen beqväma sig till den

förödmjukelsen att, som en slagen Ilykting, komma en-

sam hem till fäderneslandet. Ju längre han undvek

all tömma denna motbjudande kalk, desto bittrare blef

gallan pä dess botten. Karl sköt den ifrån sig

år efter år och ville i stället framtruga sin ofta

nämnda plan; nämligen, att med turkisk hjelp slå rys-

sarna, afsätta August samt återupprätta Stanislai

tron eller åtminstone sin egen krigsära. Som medel

räknade han på sin lycka, pä sin fältherre-kraft, pä

sin förmåga att hänföra krigare-skarorna, på turkar-

nas hat mot ryssen, på sina egna anhängare bland

polackarna, på Angusfs oefterrättlighet, och ej mindst

på de svenska bussarnas trohet, tapperhet och krigi-

ska lynne. Ilundradetals gånger hade han med sin

närvaro eldat dem till utomordentliga försakelser, mö-

dor och bragder. Han trodde, att tropparna, äfven

skilda från hans person, skulle lifvas af samma kämpa-

lust, och att alla skulle, likasom han, hafva sin hög-

sta fröjd och sätta sin högsta ära just i umbäranden,

faror och strider och i det bjelterykte, som seder-

mera förde deras namn på samma gång som hans

eget kriu? verlden. Han tycktes ännu icke begripa

den trötthet vid fältlifvet och den längtan efter hem-

mets frid, som slutligen gÖra sig gällande äfven hos de

mest oförfärade och tappra krigare.

Än det hemmavarande svenska folket, som icke

hade någon omedelbar andel i den vunna krigsäran?
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Man liar svårt alt göra sig ett begrepp om dcf sätt,

hvarpä konungen betraktade dessa sina nndersAtare,

dä ban är efter är hörde omtalas, har folkmängden

minskades, nöden ökades och det ena hnudratalet

hemman hlef öde efter det andra ; men det oaktadt

fortfor att med oupphörliga krig störta samma folk

än längre ned i eländets djup. Han tyckfes stnndom

icke vilja tro pä tillvaron af denna nöd, detta elände;

ehuru rädet oupphörligen frän 1701 hade i mer och

mer bevekliga ordalag desamma heskrifvit. Besynner-

ligt, om han ej trodde dessa lörsäkringarl An be-

synnerligare, om han trodde men icke handlade där-

efter! Och detta sednare gjorde han ej. Det hemma-
varande folket blef tvärtom betraktadt och behandladt

som den grundval, hvilken, osedd och obemärkt, skulle

uppbära det höga värdtorn, frän hvars spira Karls och

hans kämpars krigsära spred ett sken, sä bländande

och starkt, att dess glans, likt den af Sesostriss och

Alexanders bragder, sträckte sig öfver alla land och

genom alla tidsåldrar. Ehuru den förtryckta grundva-

len höll på att försvinna i djupet, lågade dock ännu i

höjden tornspirans skimmer. Folket blef y>of[ret,!, hä-

ren ^^offerflamman.» Karl mente väl, att det borde så

vara? Han tycktes vilja, för sig och svenskarna,

hafva gällande de gamla germanernas krigiska åsig-

ter, enligt hvilka, såsom Tacitus säger, drt ar shim-
lifjt for fursten att öfrrrträffas i tapperhet; skamligt

för kämparna att ej likna furslen i mod; nesligt och

för hela lifstiden ett brännmärke att, sjelf räddad,

återvända hem från den strid, der fursten fallit. Att

skydda och försvara honom, att sammansmälta sina

bragder med hans; se der deras högsta åträ, deras

dyraste samvetspligt! Furstarna strida för segren,

kämparna för fursten. Folket sjelft hatar lugnet och

freden; men älskar striderna och äran. Det söker

fiender och faror, häldre än att plöja jord och afbida

skördar. Vekling och stackare kallas enhvar, som
förrärfrar med svett, hvad han kan vinna med bhd.



168

Rådshenaiuas åsigler voro al' anoau ait. l)e

trodde icki? pä Karls dröm om nya segrar. — Do

trodde ej liollcr [la Turkiets lijelp; i syunerhet, som

detta rike redan geuom Pruth-lredeu lyckats genoQi-

drifva, hvad det förnämligast önskade och beliöfde,

nämligen ryssens utestängande från Svarta Lafvet, —
De trodde ej iieiler pä polackarna. bafvande redan till-

rörene nogsamt pröfvat dessas bäde allmänna opälit-

lighet od) enskilda ovilja mot svenskarna. — De trodde

ej lieller jtä svenska folkets livarken vilja eller för-

måga att för blotta krigsärans skull längre uthärda

med den tryckande bördan, och de fingo derom hvarje

vecka mångfaldiga bevis i de knotaude klagomal, som

inlupo. — De trodde ej heller på möjligheten alt med

Sverges försvagade krafter kunna på en gång bekämpa

Ryssland, Polen, Sachsen och Danmark; häldst man

genom kaperierna och förkastandet af neutraliteten

hade retat sjömagierna. Om ock besagde strid varit

möjlig, sk kunde rådet icke af densamma vänta för

Sverge någon verklig vinst eller pä striden något snart

slut; ty man fruktade i slikt fall ett förnyande af den

fordna polska afsättniugsfejden. Att nu för samma
mål omigen och kanske i llere års tid slösa svenska

folkets blod och tillgångar, dertill hade rådet icke

hjerta, ty det såg på nära häll folkets nöd; — ej

heller lust, ty det måste sjelft deltaga i samma folks

försakelser och lidanden; — ej heller mod. ty det

fruktade hvarje stund utbrytandet af ett uppror. Att

genom en fred, om ock dyrköpt, rädda, hvad af .Sverge

återstod, ansågs af rädsherrarna bättre och ärorikare,

än att genom ett fortsatt krig blottställa riket för full-

komlig undergång. Rådet ville derföre högst ogerna

skicka troppar till Pommern och Polen: utan i stället

behålla dem hemma till Sverges eget försvar. Just
bäruti låg förnämsta tvisteämnet mellan dem och

konungen.

För Karl var: brytas, icke böjas, valspråket, och

bjelterykle högsta målet; och han trodde och ville, att
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alla svenskar skulle tveka \)d samma säii. lör rådet

var folkets och fäderneslandets frälsning elt högre mål

äo det oböjliga modets ära: och rädet trodde och

visste, att de ojemnförligt flesta svenskarna betraktade

saken |)a samma sätt.

Desbctom! Svenska rådet och folket voro fär-

diga alt uppoIFra sig. ja alt ga i döden, da det gällde

att frälsa elt älskadt fosterland, en älskad konung;
~ men icke så, då det gälide att af- och till-sätta

främmande konungar. I slutet af 1709 och börjau

af 1710 hoppades man ännu. ait Karl skulle snart

komma hem och försvara silt rik(;. Dä utmärkte sig

ock råd och folk genom mod. Kraft och uppolfringar.

Frampa året 1710 visade sig, alt Karl ämnade stanna

i Turkiel, kriga 'mot August och förkasta iieulralileten.

Detta nedslog modet, afkylde ifvern och framkallade

ofvannämude mot konungens planer riglade statskonst.

Till rådets länglan efter fred bidrogo, som sagdt

är. den nöd och det missnöje med kriget, som mer
och mer iitliredde sig. Bjerta exempel af båda har

läsaren sett 1 berättelsen om riksmötet 1710. 'i Många
andra funnos. Ett tämligen märk\ärdigt var bokeji

Carla-Segersköld. sammaiiskrifveu af Stockholms-kyrko-

herden i tiara, lsoga'us. Ordalagen syftade här och

der ganska tydligt på dåtidens ställningar och fiirhål-

landen. l-örfatlareu, en stor beundrare af Karls hjelte-

sinoe, talade dock om nödvändigheten för en stal alt

icke hafva krig mot alla sina grannar. Han sade:

infef rike /ik nes, som ej kan falla; ock grinenligen

kommer först öfvermodet och derpu fal/ef. Salomo
tärer, atf den, som skall störtas, han varder tillforene

högmodig. En vis man har lärt oss att icke pä en

gäng hafva tre fiender; '-) och atf, om sä oförmodli-

') Se sid. 4 12— 12G.

') Sverge iiade vid denna lid krig mot på en ahn<; Ryss-

land, Polen, Sachseii och Danmark.
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f/cn skulle hända, göra fred med den ena och stille-

sfånd med den andra, för alt kunna sä myrkel kraf-

tigare möta den tredje. Ty för en är det srärt att,

tukta mänga. Ej heller är det skamligt att rika för

myckenheten; fy sädant hafva mänga stora furstar

gjort, o. s. v. Karls tillämnade vänskap och förbiiud

lueJ turken var stridande inot dä gängse allmänna

tänkesätt. IJärpa pekade ock några ställen och bibel-

spräk i samma bok: t. ex.: du skall intet förhund

göra med de otrogna! — eller: du hjelper de ogud-

aktiga och dem, som Herran hata. Fördenskull är

Hans vrede öfrer dig. SIntsatsen bleC, alt ingen kri-

sten furste borde hjelpa okristna mot kristna. Sist

äberopades ett varuingsbref, skrilvet till Uonung Karl

den enfaldiire i Frankrike, när denne ingick förbund

med eu bland sina hedniska grannar. Derar anförde

Isogflpiis följande ord: edra förfäder hafva öfrergifvit

hedningarnas villfarelse och antagit den sanna Gudens
dyrkan. Derförc hafva de fatt hugna sig af Hans
hjelp och regerat lyckligen samt lemnat riket till arf

ät .'itna efterkommande. I tvärtom öfvergifven nu eder

Gud. Emot miti vilja, måste jag dock sannerligen

säga del; i öfvergifven eder Gud, ty i förbinden eder

med hans fiender. Liksom fordom till Juda-kon un-

gen, när denne slika öfverläggningar förehade, .<«

kommer ocksä nu till eder profetens röst: y^Skall du
hhjelpa, den ogudaktige och älska dem, som Herran
»hala.''» Och när i borden vända igen af del onda.

och aflälu frän de fattiges röfvande och sköflande och

i stället göra allvarsam bot och bättring; dä ingän i

förbund med dem, som icke känna Gud och reten

honom derigenom sä mycket mer till vrede, sä att han
skall snart förskingra eder. Härtill hafver jag haft

godl hopp om eder; men nu kan enhvar förutse eder

undergäng, om i icke öfvergifven sädana anslag. —
O Gud! tillade Isoga'ns, lät dcrföre aldrig var nöd

blifva sä svär eller värt hjerta så hämndgirigt, att

vi till kristnas undergäng söka okristliga medel och
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hednhka förbund! Skriften fick ej på några år tryc-

kas. Men i December 1709 afled Isoga^os sjelf. Un-

der sista sjökdomen hörde man honom i feheryrsel

tro sig tala med Karl den tolfte och dervid framställa

de bevekligasle målningar af Sverges lidanden och de

allvarligaste nppmaningar att taga sig dess frälsning

an. l.soga*ns var en mycket ansedd prest och stod

på en plats, der han hade stort inflytande. Man kan

således af hans både bok och ord döma till det tän-

kesätt, som först föranledde sådana uttryck och seder-

mera af desamma ytterligare föranleddes.

Också bland allmogen herrskade mycket missnöje.

Uppland knotade; Westmanland än mer: Skåne likale-

des, sa att mänga rymde öfver till Seland. I Medel-

pad gjordes mot utskrifningen ett nppror. som måste

med allvar stralTas. ') I Westergötland. Wadsbo hä-

rad, gick det till svära våldsamheter. Fogden var,

säga några, känd fur orättvisa och mutor. Oaktadt

landshöfdingens, häradshöfdiugens och flera presters

närvaro, började vid en knektskrifning vintern 1710

bönderna att sorla, snpa och hota, så att landshöfdio-

gen måste rädda sig genom alt hoppa ut ur ett fön-

ster, häradshöfdingen genom att gömma sig undan i

en höstack. Men fogden blef tagen, misshandlad, dö-

dad och med tre spjut genomstungen och med många
kulor genomborrad. Allmogen ville låta svinen uppäta

liket; och en prest, som sökte afböja ett så ohyggligt

uppträde, var nära att blifva ihjelslagen. Två bönder

och en hustru, hvilka visade deltagande för fogden,

lingo betala det med lifvet. -) Allmogen hade erhållit

befallning skicka sina utskrifna knektar till Halmstad

Hir att hjelpa Stenbock; men de förklarade sig icke

ga ett steg längre än deras förfäder gått, det är. sade

') Rådsprot. d. 14 Mars, d. -16 Maj ocli d. 19 Auii.

) Lin k. BiM. K. Benzelii brefvexlinfi.
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lie, /(// (iötri-c/f. Derpå sammansviiro de si? ') att en

för alla och alla lör en ansvara det bejr.iugna dråpet.

Til! stratr bletvo sedermera S, andra säga 11, bland

dem lialslioggna ocli några och fyralio straffade

med spö.

Sällan var sinnesstämningen inom landet; och vid

gränsorua höllo ryssarna pa att borttaga Riga och

Wiborg; och danskarna hotade Skäne, hvarjemnte

dL-n törlärliga pesten mer och mer närmade sig; —
jn>l dä, eller i Juni 171U llck rädet frän konungen

uioltaga befallning att skicka 10,000 man till Pom-
uieru. hvilka skulle derifrän angripa Polen. En hvar

kan första, hur oroande och motbjudande delta bud-

skap skulle hlifva. Vid rädsbordet föllo ock några

märkliga ord. Jabian Wrede sade: jof/ heklarjar, alt

hfiiis itinjfsfdf liiiihcr m myclict på polska väsendet

ock s(i lite/ på sitf cf/ef fädernesland. Arvid Horn till-

lade: det vore an(/elä(/ttare, om hans majestät ville

eftersinna, huru LiffUmd, Finnland, ja sjelfva Sverge

skola räddas. Jag önskar, att ett bref derom måtte i

hela rådets namn till honom afsändas. Wrede tillade:

om vi se, alt den begärda tropp-afsändningen störtar

fäderneslandet i olycka, så är det vår pligt att icke

lyda. lians majestät kan icke hafva riktig underrät-

telse om förhållandet; ty eljest skulle han finna, att

nu är tid att tänka på Sverge och icke pä Polen. -)

I följe liäraf var det ock, som rådsherrarna fördristade

sig att är 1710 icke afsända nämnde troppar. Må-
hända, ja troligtvis voro de till denna olydnad också

tvungna; nämligen genom omöjligheten af en dylik nt-

rustning midt uuder pestens förfärligaste härjningar

och all den villervalla, som deraf förorsakades.

Rådets anförda öfverläggning har sin märkvärdig-

het. I öppet ogillande af Karls åtgerder förenade sig

•) Kådsprot. d. 14 Mars 1740.

^) Rädsprot. d. 2 1 Juni ITIU.
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numera bäde enväldsmauoeri 1 abiao Wrede och frihets-

mannen Arvid Horn,

Personer saknades icke, som underrättade Karl

om både det ena och andra. Näppeligen behöfdes nä-

ffot sädant knnskaperi. Konungen måste redan i löf-

ten känna.j att rådet ogillade bans åsigtcr och hans

onpphiirligt fortsatta krig. Sådant visade sig ock af

deras bref. Genast efter Pnltava-slaget tiilskickade de

honom en skrifvelse. som på ej mindre än 32 sidor

innehöll en omständlig teckning af fäderneslandets nöd

och längtan efter fred. Under loppet af 1710 sändes

honom flere dylika skrifvelser om /olkrf.s lidanden och

fördi/Ian ; — om tsarens infall i Finn/and och ho-

irlff all i Stockholm återtaga segertecknen frän Nar-
11(1 : — om Sverges till undergång lutande rike, så

framf ej konungen ski/ndade hem. ') o. s. v. Kar!

deremot ansåg dessa skrifvelser till en ilel härleda sig

från slapphet och egennytta och Iran lust att inskränka

hans magt och att lägga hinder i vägen fiir hans stora

planer, o. s. v. Han ville ogerna antaga landets nöd

och längtan efter fred vara sä stora, som rådet på-

stod. Dock, skref han en gäng. jag måste väl tro

bristen vara rätt srår, emedan i densamma uti alla

edra bref ridbjfteligeii framställt. iMen, tillade han,

om de förmögnare af kårlek till fäderneslandet velat

utan pant förskjuta stora summor, så hade något kun-

nat uträttas, hvilket varit både hederligare och nytti-

gare, än att släppa fienden fram och låta honom, taga

allt. Nu befallte Karl. att rådet skulle uppmana de

rika till sådana lån och lofca dem betalning framför
andra kronans borgenärer. -) En annan gäng sade

han, att bond-upproret i Westergötland härledde sig

mindre från nöd än från harm öfrer fogdens orätl-

'j Riksark. Rådets bref till Karl d. 3 Mars tTtu m. fl.

-) Riks ark. Karls bref till rådet d. 23 No v. 1710.
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ns(n-. ') Ilnrii ?eriia han ville slippa beskrilniu-

gar om landets lidande, visade sig bäst af följande

hans ord till rådet af den 3 Januari 1711. Urad
ungar det olyclillga tilhtundct hemma i Svcrr/e, sa dr

detta sä ofta upprepadt, att det vore nog, om > alle-

nast hortligen omförmälte, att det är antingen lika eller

än sämre, hvilkit vore tillräcldigt för att påminna oss

en sal,\ som i alla fall är nogsamt känd. Xöden kan

ej hälfre hotas än genom en hederlig fred. Men denna

kan ej tillrägahringas genom klageliga föreställningar,

utan genom kraftigt forsrar. Hans missnöje med ra-

don framskymtade redan nn eller 1710. dä lian näm-

ligen förbjöd dem att i utrikes ärenden nägot afgöra,

— ocli förlijöd sina utrikes sändebud ocb nägra sina

fältlicrrar att lyda rådets föreskrifter; — och dess-

utom l)efalld(' nägra kansliråd att deltaga i öfver-

läggningarna vid radsbordet, -j en sak, som var ovan-

lig och som nedsatte rådets anseende och visade mot

detsamma elt icke otydligt misstroende.

Det var hösten 1710, som Karl ändteligeu lycka-

des förmä Turkiet till krigsförklaring mot Ryssland.

No fingo hans Törhoppningar nytt lif. Han lofvade sig

en turkisk här af 100,000 mani livad skulle ej med

en dylik styrka kunna uträttas? i synnerhet enligt

Karls sätt alt se och strida? Krigarefnrstens alltid

oförfärade mod fylldes nu af lysande bilder om nya

segrar, krossade fiender och en ärofull återkomst till

fosterlandet. Med själen full af en sådan framtid, ville

han ej höra talas om fred och än mindre om eftergift;

— ville ej tro, att svensk man kunde finnas, som

skulle till något sådant förnedra sig. Han skref och

bad sin syster hålla den oroliga enkedrottningen vid

godt mod. Jag hoppas ock, tillade han, att herrarna.

') S. st. d. 22 Juni -1710. Men rådet STarade Karl, S. st.

d. 27 Okt. IT t O, alt fogden var oskyldig till upploppet.

^) Riksark. Konungens bref till rådet d. 26 Juni 1740.
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/ niilct numera iVÄv hti/ca sä nedslå f/na som hitlills

,

utan gripa sig med större ifver an, säsoni jag dem
ofta hedl hnfrcr. Ij breT fill samma rädsiienar upp-

manade han (lem att risa sig som scenskc mnn och

icke genom Idenmodighct och otidig fruktan] sälta

Scerge i förakt hos hade vänner och ovänner. ') Tyd-

iigasl nitalade lian sina tänkesätt i ett till räilet deu

;i Januari 1711 skrifvet bref. -) Der läses: Sedan t

nu fatt underrättelse om, huru turkarna ämna kraf-

tigt understödja oss mot tsaren, äre vi försäkrade om,

att i hafven samma mening med oss och ingalunda

tanken pä att medelst nägra landskaps afstäende köpa

en neslig fred. Till nägot sådant skola vi aldrig

samtfjcka, hurudana ock omständigheterna hlifva. Ej
heller bör nägon, som vill heta redlig fosterlandsvän,

dertill styrka h varken nu eller framdeles; utan häldre

väga det yttersta för att äterfä. hvad förloradt är.

och skadcständ dertill. Man skall ej genom eftergift

och otidig medgörlighef sfyfva vara fiender .... Att

sammankalla ständerna akta vi ocksä onijdigt ; ty det

tjenar icke till någonting annat, än att upptäcka ri-

kets nöd. Dessutom vore det vådligt för den i Scerge

rasande pestens skuld, o. s. v.

Huru föga Karl i denna sin krigiska hänförelse

betänkte rikets ofia omtalade nöd och oförmåga, det

Adagalägges bäst af de ansträngningar, han nyss fornt

eller just vid denna tid genom bref till rådet föreskrcf.

Se här hans fordringar!

Ämbetsmännerua skalle bekomma full lön; -^j —
flottan skulle ntrnstas så stark, alt den kunde hälla

Östersjön ren, hindra danska och rysska flottornas

förening och likaså all handel med ryssen i de från

Sverge tagna hamnarna: — till Skånes skydd mot

*; Riks ark. Konmigens brel lill radct d. 9 Mars 1744.

»j S. st.

*) Rådsprol. d. 2(i Maj 1710.
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Danmark skulle allmo?:eii utefter stranden mellan Hel-

singbors: och Landskrona uppkasta bröstvärn och förse

dem med grofva och tjocka stormpålar; — i Halland

cell Ulekinge borde alla tjenstbara karlar upptecknas,

indelas i regementer och förläggas i de skänska stä-

derna för att till krigsljensl inöfvas; men nämnde

landskap deremot befrias Iran den päbudna gerden;

— Finnland, hoppades Karl. skulle lemnas oantastadt.

emedan tsaren var sysselsatt med del stora turkiska

kriget: dock borde rådet med vaksamhet och efter-

tryck ombesörja allt. livad till denna landsorts försvar

vore nödigt och dessutom låta göra ett infall 1 Est-

och l.ifTland. •) livad som dock äfven nu lag Karl

mest om hjertat, var rysskt-polska kriget. För alt på-

skynda sina rustningar i Turkiet, begärde han från

Sverge 300.000 dal. s. ui.,-) och till Pommern en hop

troppar både så snart som niiijligt och så starka som

möjligt •') och försedda med lirsinedel för tre månader.

Han skulle derigenom sättas i stånd att motsvara den

åt sultanen gifna förhoppningen; nämligen, att en svensk

här skulle angripa ryssarna i Polen, pa samma gång.

som turkarna angrepo dem i Moldau. *) Han befallde,

att till påskyndande af denna troppafsändniug skulle

tagas alla fiJr handen varande reda medel, till hvad

annat ändamål sådana ock varit anslagna. — Ytterli-

gare skulle rådet lemna betydliga underhållspenningar

ät den landstlyktige konung Stanislaus och åt dess hof

och vänner, en Smigielski, Potocki, m, fl.; ') hvarför-

ulan gång efter annan kommo anvisningar på medel.

') Riks ar k. Act. Histor. om Karl den lollle.

-) Fr. min. br. d. 10 Juni 1711.

') S. st. d. M April.

*) S. st. d. 47 Juni 1711 och Skoklosters Ark.' Tid-

ninsar från Breslau d. 22 Nov. 1711.

^ Rudsprot. d. ^ och 8 Okt. 1711.



177

som Karl i Turkiet uppläuat och stat:»verkel här hem-

ma :>kulle betala.

Hvarken jag eller rådsherrnrna begripa, huru

inan skall kunna fullgöra alla dessa konungens be-

fallningar; skref till siu regering- franska i Sverge da

varande sändebudet. ' L ppgilteu var ock svar, ja full-

komligt overkställbar. Genom förlorade eller förhar-

jade landskap och genom uppkomna ödeshemman stego

vanliga skatter och gerder knappt till hälften mot liirnl.

Miden i landet gjorde omöjligt att öka pålagorna, nära

ijog att bibehålla dem, sådana de voro. I (iamla Kar-

lel)\ t. e\. hade gårdarnas värde sa sjunkit, alt det

icke uppgick till beloppet af arets skatt. Sjellva Mag-

nus Stenbock skref, och det till konungen, följande

märkliga ord: eländet och fattigdomen kunna icke rara

sliirre, och Srerges tillsländ är ganska uselt och olyck-

ligt. Den ene kan icke hjel/ja den andre. Jag be-

gijnnrr /alla modet och händerna; Ig jag ser icke, hur

hären skall kunna up/irätthallas, i saknad af sina

tnest oundgängliga hehof. Alla återstående karlar i

hela Skåne beräknades nigöra blott 12,076 personer.

En tredjedel af dervarande rnsthallare hade öfvergilvit

sina hemman, endast fÖr att komma ifrän de anbefallda

rustningarna. Till underhäll at de trop|»ar. som, en-

ligt Karls befallning, skulle skydda stranden af Öre-

sund, behöfdes 12J.21() tunnor säd, 192,000 lispund

kött och Iläsk: halm, hö och öfriga förnödenheter

oräknade. Krigskommissarien sjelf mentc detta omöj-

ligen kunna anskaffas, häldst bonden pä mänga ställen

icke egde sädeskorn och blef mer och mer ovillig.

Man hade väl att fröjda sig ät turkarnas angrepp mot

Ryssland och ät löften om Karls snara hemkomst,

ocli Stenbock sökte med tal härom upjirätthälla folkets

mod. Men dessa eller andra förhoppningar hade trän

1701 nästan h varje är blifvit glina, men ou|t]»hör!igt

'j Fr. min. br. d. <0 Juni I7f!.

Fryxelli Ber. XXIV. 12
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gäckade, sä alt man nu mera satte till dem löga lit.

Missnöjet utbröt llerestädcs älven 1711. Smärre upp-

roriska rörelser visade sig i Karlshamn, i Skärie ucli

i oAgra trakter af Upplatid. Allmogen i (Jlver (irans

socken vägrade lemna gerder eller manskap, och i

Westmanland slog man ilijel en kapten, som vid värf-

niiigen förfor uågot väldsaml. ') Under sådana om-
ständigheter och ännu icke afstanuad pest, var det

för radsherrarna i sanning ganska betänkligt att an-

befalla de stränga och tunga atgerder, som voro

oundgängliga, om nägon här skulle kunna sändas till

Pommorn.
Kmellertid raasle regeringen söka anskalfa medel

till de föreskrifna rusiningar, som voro mest ange-

lägna. Den päböd vanlig krigs- och durktägsgerd.

Deu lät pregla kopparmynt till en summa af 500,000
riksdaler, -j Den uppgjorde ett förslag att ät Hanno-
ver bortpanta Bremen pa 100 ar mot 2,100,000 riks-

daler; ty, sedan neutraliteten blifvit förkastad, ansågs

nämnde landskap vara i alla fall förloradt. .Men Karl

lörbjiid sådant. Jiuj har ju sagt eder, skref han, uti

man icke får afslä nufjoti del af Sverges jord. •^) Fem
mänador derefter hade danskarna med väpnad hand

borttagit hela det ifrågavarande hertigdömet. — —
Törsta dagarna af Februari 1711 lär rädet fräga enke-

drotlningen, prinsessan och hertig Karl Fredrik, oin de

ville lemua sill guld och silfver lill myntning och sina

juveler att derpa uppläna penningar. Båda furstinnorna

biföllo gena.st; Hedvig Eleonora gaf det som lan. Ul-

rika Eleonora som skänk. (?) Med tårar i ögonen
sade sig den sednare vara färdig att för konungen

och fäderneslandet offra till och med lifvet. Ifedvig

') Rådsprot. d. 18 Jan., d. 6 Mars oc/i d. 19 Aug. ITH.

-) Fr. min. br. d. 9 Sep!. 1711.

^) S. st. d. 31 April 1711 samt Riks ark. Konungens
bref till rådet d. 1 7 Mars 1742. — Jfr. Le Long. 5.
124.
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Eleonora lörklaradc si? hädanefter jceriia äta pä tPiin;

njen att ocksä Ijertigen, lieoncs lilla gunstling och ätt-

ling i tredje led, sknlle afstä sitt silfver, dertill ville

ilen gauila icke gerna samtycka. Hennes ocli prin-

sessans förråder stego sauiuianlaggda till 49,843 lod

silfver ocli 1.976 lod gnid; jnveler ocli dessas infatt-

ningar oräknade. Emellertid liiJrjade rädslierrarna oroas

af åtskilliga tvilvel. Karl liade aldrig velat anlita sio

farmor eller syster om hjelp. och man frnktade, att

lian skulle förtöriias iifver det nn gjorda försöket.

Man aterlemnade derlöre åtskilligt, hvars mesta värde

läg i arbetet. Men i början ville ingendera furstinnan

begagna anbudet; ly, skref prinsessan, ja(f vet, att

rådshenarna, som känna mina villkor och t min
herr hroilers ställe och under dess frånvaro drar/a

välment försorr/ för mitt hasta, hlott af härda niid-

vändirjhctcn hlifrit tvan f/na, till hvad skedt är. Dessa

ord gjorde rädet än mer tveksamt. Det visste sig vara

hos konungen mindre väl anskrifvet och fruktade, alt

atgerden skulle se ut som ett egenmägtigt ingrepp i

hans förmyndcrskap för systern. Hedvig Eleonora

hade magt att efter behag använda sin egendom; icke

sa lirika Eleonora. Derlöre behöll man mycket af

den förras dyrbarheter: men den sednares blefvo ät-

luinstoiie till största delen ätergifna, hvarvid hon dock

förklarade sig beredvillig, att när sä fordrades, de-

samma omigen utlemna. ') Karl befallte sedermera,

alt allt skulle återlösas eller betalas, -) hvilket ock

lärer skett. •')

') Rådsprot. i Febr.— Mars 1711.

-) Riksark. Karl till rädet d .3t Maj 1711 och till Ul-

rika Eleonora d. 19 Juni 1711. — Rådet till Karl d. 2

Mars 1711.

^) Nordin. Hist. Regum. Carol. XII. Hedvig Eleonoras

bnuppleckniniT, som upplager guld, silfver, juveler lör

188,920 dal. s. m.
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Vi miouas Karls plan lör ar 1711. Da lurkbka

häreu angrep ryssarna i Moldau, skulle svenskarna

trän Poinojern angripa dem i Polen. Han liade för-

denskull helallt, att en svensk här skulle sändas till

samma Pommern våren 1711. Men nöden, peuninge-

bristen, den ännu raäugenslädes liärjande pesten, deu

nästan allestädes radande oviljan mot ett sådant före-

tag, gjorde det i sjellva verket till nära nog en omöj-

lighet. Erkännom ock, det rådet hade löga lust att

densamma besegra. Stenbock med något krigsbefäl

vrkade väl i början af April på hokstallig ätlydnad af

Karls bud. .Alen da framlade rådet sina skäl och sa-

kens svårigheter; och med den verkan, att Stenbock

gaf med sig och sjelf inför Karl vitsordade landets

nöd och oförmåga, 'j Också gingo vären och somma-
ren 1711 förbi, utan att någon svensk här sändes till

Pommern. Kmellertid tågade turkarna mot tsaren och

hade redan kommit till Donau, då vizireu gång på

gång frågade, om den utlofvade svenska håren icke

ännu hade frän norden angripit samma liende. Mau
måste svara: .N>/.' till outsäglig harm för Karl, både

i afseende på saken och löftet. Törtrytelsen vande

sig naturligtvis mot rådet. Dettas uppförande kunde

ock betraktas från två olika sidor, hvarom mera fram-

deles. I Karls ögon var del en sammansättning af

feghet och tredska. Sin vrede såväl öfver delta som
Öfver neutraliteten och åtskilliga andra mer eller min-

dre kända omständigheter uttalade han i ett bref till

rådet med följande ord. Jatj kan ej hetjvipa, huru i

kunuul hafid djcrfluien alt, rftcr alU Irvad juy eder

hefalll. underskrifva nculraliteien och sedermera ur-

säkta eder med amständighelerna och nödtvångel. Jag

är ock ganska nyfiken all fä veta de skäl, som för-

mått eder att åt kurfursten af Hannover afstå ord-

förandeskapet i neder-sachsiska kretsen. Måhända är

'i Se sid. 177.
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det för alt af honom erhålla dol omtalade penniiuje-

lanel, som i hec/ålt denna låghets Uafren i då vå-

gonsin set/ nug för penningars skull underkasi^i mig

sli/c förnedring/ Men det är icke forsla gängen, jag

hos eder förmärkt dglik svaghet. Under sista riksmö-

tet hafven i ju laggt mig i munnen ett nästan bijn-

fallande språk till ständerna och låtit mig bedja mina
undersåta re om hjelp, som rore det fråga om en nå-

degåfra. Jag vill, att inan genast skickfir mig he-

stgrkt (ifskrift af det protokoll, som hölls, då i fatfa-

den beslut härom, på det jag må lära känna hrars

och ens tänkesätt. Likaledes rill jag se protokollen,

rörande den undsättning, som bort skickas till Riga

och Revel. Jag vet nogsamt, h vilka skäl i skolen

framdraga for att bemantla eder pirsummelsr. I

ämnen nämligen föregifvn omöjligheten af all (inskaffa

manskaj» och medel. Men jag vet, att dessa ursäkter

sukna all grund. Genom i tid skickad undsättning

hade Lifjland blifvit frälsadt. Xu befaller jag kraf-

tigt och bestämdt, att den stora flottan skall löpa ut,

och att de af mig begärda regementerna öfverskeppas

u/an någon slags ursäkt med brist på mynt, matroser

eller soldater. Jag är så mycket mindre sinnad god-

känna dylika svepskäl, som utförandet af mina pla-

ner icke tillåla ringaste dröjsmål, o. s. v. Deona
skrifvelse ästadkom i Stockholm m}cken oro. och iDau

trodde Fabian Wrede utan räddniDg: förlorad. '; Men
den sjottio-äriffe raannen satte hardt mot hardt. Wrede
mot vrede. Nägra da?ar efter brefvets ankomst var

han tillsammans med Falkenberjr. Horn och Magnus
Stenbock. Jag såras djupt, sade han, af det sätt,

hvarpa konungen, vår herre, handlerar oss. M hafva
under hans frånvaro sökt upprätthålla styrelseverket

och anskaffa medel till fyllande af statens oundgäng-
ligaste behof; och för .sådant ändamål hafva vi haft

') Fr. min. br. d. 3 och 10 .Inni ITU.
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olalitja svårigheter att heknmpn, dagnga och tunga /»e-

hjmmcr att bära. Detta förtjenar helt annat än tadel.

Men hvad skall man företaga sig med en furste, som,

nära nog fangen i otrogna främlingars här, icke blott

ogillar sina ämbetsmäns alla bemödanden och omsor-

ger, utan ock hotar Europas mägtigastc stater och

uppför sig som stode han i spetsen för en segerrik

här, färdig att störta ned öfrer deras länder. Men
hrad han icke tänker pä, det är. huru utarmadt hans

eget rike är, och huru hans undersätare genom en

läng 7'ad af olyckor blifvit satta ur stånd att anskaffa

de medel, han nu med sä mycken häftighet fordrar.

De iiärvarnnde rådslicrrarna ville icke yttra sig liär-

öfver. utan talade hlott oui rikets nöd, och alt de»

icke kunde ?enoin na?ra klagovisor aflijelpas Ännu

sökte inan samnianhalla sin sak med konungens. Rads-

herrarna sägas Iiafva l)eslutat pa sina egna namn fit

staten upplana löU.OOU ecus till (lottans utrustande, 'l

I sittande räd erbjöd sig Horn kort derefter att i sina

gods lemna säkerhet för 200,000 riksdaler, om nägon

ville deruppä lAna kronan blott 100.000. Stundom

sammansköts vid rädsbordel penningar ät nödställda

personer, som för statsbristens skuld ej kunde utbe-

komma sitt vanliga ärsunderhäll; "-) och rädet dolde

ännu för allmänheten alla sädana underrättelser, som

kunde nedslå dess mod. ^]

Nn afslntades Pruth-freden och Karls lysande för-

hoppningar blefvo till intet. Att dömma af yttre ät-

Iiäfvor tog han saken lugnt; men de inre känslorna

kunna anas, likaså deras riktning. Radsherrarna fingo

numera mottaga det ena beviset efter det andra pa

hans missnöje. De hade anmärkt, att bröstvärn, sä-

dana som Karl befallt uppkastas längs efter Öresund,

') Fr. min. br. d. 2i Juni 1711.

") Rådsprot. d. 22 Febr. iHL
') Fr. min br. d. 13 Febr. 1712.
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voro miudre ändauiälseuliga och koHppt vcrksfällbnra;

men Karl svarade, att de skulle upprättas. ') Han för-

bjöd rådsherrarna tillsätta nägra civil-ämbctsmäii iitjiii

koiiiiogens serskilda belallnin^. '-) Fabian \Vrede, den

mest ansedde och fritalige bland alla. fick afsked (rari

tiere sina sysslor, i synnerhet (rån det vi?ti?a slat-<-

konlorel; detta, som man trodde, också till följe af

det sätt, hvarpii Mejcrfflt hos Kari honom anklagat. •*)

Afskedet g:afs af missniije, dock i artiga ord. Karl

skref, att Wredes ålder icke mer tillät denne bestiida

sina många göromcTl; men han skulle doch\ hette det,

stanna qvar som president i hommers-kollefjium och

som en ålderman i rådet för att detsamma npph/sa

och leda. Karl Gyllenslierna blef på samma gång ent-

ledigad från några sina befattningar. Vi känna ej

rälla anledningen; men svepskälet var. alt hans tid

beliöfdes för värden af Hedvig Eleonops angelägen-

heter. *)

Kort härefter ankommo till Stockholm två iitläud-

ningar, först polacken Tarlo •') och sedermera polska

konungen Slanislans, båda skickade af Karl lör alt

drifva på rnslningarna **) och skalfa säker underräl-

tel.^e. huruvida nöden var verkliga orsaken till den

långsamhet. hvarmed Karls befallningar utfördes. Sta-

nislaus skulle ock tillkännagifva, att Karl återigen

hoppades kunna i spetsen för turkiska troppar inrycka

i Polen; '') och aU rådet der[Öre skulle tidigt på
våren 1712 skicka en svensk här honom derstådes till

mötes.

') Riksark. Konungens bref tdl rådet d. .3o Aug. 1711.

*) Fr. min. br. d. 10 Juni 471 1.

») S. st. d. iö Aug. MW.
") S. st. d. 15 Aug. 17 H.

») S. st. d. 9 Sept. 'I7n.

«) Fr. min. br. d. i:i och 28 Okt. 17M.

) Se 33. SS. 66-69.
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DoHn hiitlskap var ganska obehaglijil, furst i och

för sig sjclft sasoin ett försök till eti nylt polskt

krig: för det andra derföre. att Sverges konung be-

gagnade ntlänningar som granskare ocb pädrlfvare

öfver Sverges råd och ämbetsmän; ocb för det tredje

genom sättet för verkställiffheten. Dä Stanislaiis un-

derrättade rådet om sitt nppdrap, inllöto nämligen i

brefvel också de orden, att ni/he(cn om lnniunqcns

ficnihomst hörde iijtjtvacka dem frdn de)i drnla. Srer-

f/es hingvnrif/a olycka förorsakfU. Rådets till Sfanis-

lans afgifna svar anmärkte, alt om orkad undra
fallit i drata. hade dork rikets svära nöd mif/samf

lidllil rdds/ierrarna räkna och i onpphörllf/f arhete.

Dr hade sökt pd allt ris ställa flotta och troppar i

ordiiiiKj. Men. tillade de. medellösheten är sä stM',

att, om ri icke r/enoni hans majestäts ef/et anseende

kanan i Ti/skland fä nppläna penninr/ar, sä äro ri

icke i ständ att utrusta ett enda fartyf/. Den. tanke,

man inr/ifcif hans majestät om rikets föga. nödställda

heläfp'nhet, är alldeles olika, med hrad ri <laf/lif/en

förnimma genom det otaliga klagande, som s/)örjes

frän alla ort^r. Det är liesi/nnerligf, att i Srerge

kunna finnas 7nejiniskor, som äro sä okunniga om
allmänna eländet, att de inför hans majestät detsamma

förneka. Men ri äro af samvete och pligt tvungna

att till var konung ärligt inherätta hans nndersdtares.

rikes och skaftkammares rerkliga tillstund. Delta skall

ock lända till försvar för rara ätgerder och till hevis

om dessas renhet. Vi äro ock försäkrade om, att eders

polska majestät skall af sä mänga bedröfliga bevis

snart inse landets sorgliga belägenhet. Af eders pol-

ska majestäts ädelmod och höga förstånd ränta ri

således, att eders polska majestät skall hos var egen

konung bestyrka våra uppgifter, på det han må er-

hälla säker kunskap om, huru ringa de tillgångar

äro, som honom ännu återstå. Och i sanning, när

man betänker, huru länge kriget varat, huru många
länder och troppar vi förlorat, huru stora summor
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urlifjeu itff/aff. huru missrä.if, hungersnöd och pest

ödelaygl landef ; da skal/ man utan srdrigheC begripa,

alt våra ord om nöden och opjrmogenheten icke nro

nägon dikt. Vi bedja alltså ensfändigt, att eders pol-

ska maj:t måtte hos konungen, rår herre, intyga dessa

sanningar och bringa honom att gilla våra pirslug

till fäderneslandets frälsning, o. s. v. Staiiislans koui

verkligen npp i svp/iska rjirtet och fick si? fiirela??(la

(le Jiaiidlinsar och räkenskaper, som skulle bevisa of-

vanslaenile uppgirter. ') Man finner väl, alt han se-

dermera stundom forlsatte det famla talet om rads-

herrarnas slapphet och motvilja: men ock, att han an-

dra ?änsrer talade och handlade, som han vaiit iilver-

t.vfad om sanninsfen af deras asiirter: och delta sed-

nare desto mer. jii länffr*' han dröjde i .•^vcrjre: ja att

han slutligen till de samma helt och hållet iifverjick.

Karl deremot vidhöll sina en ?iinfr fattade tänke-

sätt ocli var serdeles förtörnad öfver ntehlifvandet af

den hjelpsändningr. han frän Sver?e 17 M om vären

fordrat. Det var nu. som man Hjrsf började skönja

nägra tecken till det raissniije med ."svers:»' och sven-

skarna, som nnder Karls sednare är stutidom fram-

stack. Bland hans förtrognaste omgifuingr i Turkiet

så^os snart blott personer al mer eller mindre ntländsk

börd: t. e\. Fabrice. Feif. Grothtisen. Miillern och Po-

niatowski. Enligt hvad nyss berätfadt är, satte han

nii och lör första gängen en ntländsk herre. Stanis-

lans. till iippsyningsman öfver svenska styrelsen. .Man

hörde honom ock klaga sig vara öfvergifven af sven-

skarna, och att han frän dem knnde erhälia hvarken

penningar eller troppar. -) Till en af texterna pä för-

sta böndagen 1712 hade han ntvalt Micha Ä. 7. S.

<ler det bland annat läses: mitt folk skickar sig så, att

jag dess fiende rara måste. Karls missnöje gällde

') Fr, min. hr. d. i;i Oki. TI i.

') Rådsprof. d. 14 April !7li eijliiz! bref friln Feif.
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(loclv främst ladslicrrarna. I Februari 1712 skickade

han deiD ett bref. fiilll af skarpa förebråelser derföre,

att troppafsändningen 1711 om bösten icke varit star-

kare. Lockad af nya förlioppniugar om turkisk lijelp,

tillade ban: nu bcfalle vi eder att i är hand/a med
mera cftcrtruck och till Pommern utskicka 12 retje-

menter, utgörande 15,(>lfO man. Vår framgång här

i Turkiet beror pä svenska härens rörelser i Pom-
mern. Vi veta, att i kunnen finna medel dcrtill, om
i använden mera nit än hitintills. Vi känna ock de

sanna skålen till edert uppförande, hvilket varit sä

hinderligt för vara planer, och hvars grunder vi en

gäng skola undersöka. 1 hafven skonat de rika. isi/n-

ncrhet grefvc \)'rede, men deremot pressat de fattiga

och för dem minskat gagnet af den eftergift, vi lofvat.

Det är endast genom verkliga prof pä nit och trohet,

som i kunnen utplåna våra misstankar. Karl afsalle

ock tlere af rädet tillförordnade officerare. Deremot

gaf lian Duker rätt att utan någons börande sädana

ämbetsmän tillsätta.

Karls sistnämnde bannebref förorsakade ä ena si-

dan oro, ä den andra barm. Man borde rädsberrar

med en viss käcklict pästä, att iroppafsändning till

Pommern aldri? bebölts. om ej konungen bäde förka-

stat neutraliteten ocb dessutom retat tienden meilelst

stolta botelser, bvilka ban aldrig mägtade verkställa.

Brytningen blef nu ganska bäftig och antog ä

ömse sidor en mera bestämd form, bvarvid dock nä-

gra inom rädet öfvergingo till Karls äsigter. De, som

gjorde sä icke af lycksökeri. utan af uppriktigt och

varmt lijerta, voro Hans Wachtmeister, Magnus Sten-

bock ocb Gustaf Cronbielm. Hela detta parti ville nu

mera försöka statens räddning på det sätt, Karl

föreskrifvit; nämligen genom att sända till Tyskland

en här att möta konungen och understödja hans pol-

ska planer. Samma herrar tyckas väl hafva sjelfva

emellanåt misströstat om framgången och fruktat för

följderna; men ville dock lyda, anseende, som de gamla
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germaoerua, ncsllf/f all ofrergifca och nfferlefra sin

furste. De flngo ock nauin af de konungske. — An-

dra sidans förnäiusta män voro Fabian Wrede, Arvid

Iloru, Falkeuberg^ ocli MIs Gyllenstieriia. Dessa trodde,

alt fullföljandet af Karls planer skulle uttömma fäder-

neslandets sista krafter ocli lemna det som ett mast-

löst rof i grannarnas hand. För alt tvinsa koiiungeH

atl öfvergifva polska tankarna, användes äfskilli?a me-

del, t. ex. bjerla. napron gänir kanske allt för bjf^rla

målningar af folkets nöd: ett segt motstånd i frasra

om att sända troppar till Pommern; elt ihärdigt bemii-

dande att genom neutraliteten sätta en bom mot fort-

sättningen af polska kriget; ett lika ihärdigt sträf-

vande att genom dessa ätgerder sammanlaggda tvinga

Kari resa hem och sysselsätta sig med Sverges egna

angelägenheter, o, s. v. Karl hade derföre ej sä all-

deles orätt, da han klagade öfver tröghet och ovilja.

Rådets beslut att hvarken 1710 eller vären 17 il

sända nägon här till Pommern; — och atl i delta fall

löija sin äsigt i stället för konungens befallning; —
och att midt under brinnande krig tillåta sig en slik

olydnad; — allt detta var, strängt och bokstafligeu

tagel, ett brott, ett majestätsbrott, till och med ett

uppror; nämligen i händelse befallningen kuvnai efter-

kommas. Kanske var denna olydnad ocksä Sverges

olycka. Om samtidigt med turkens anryckande mot

Proth eu stor svensk här hade frän Pommfrn infallit

i Polen. Ho vet? ehuru otroligt, är det likväl icke

alldeles omöjligt, att utgången blifvit annorlunda. Men
rådet ansäg omöjligt både att åstadkomma en sadaa

utrustning och att dermed ulrätta något annat, än att

genom ett n\tt polskt krig störta Sverge än djupare i

förderfvet. De handlade efter sin öfvertygelse, men
hafva derigenom blottställt sig för tadel, både dä och

sedermera. Beklagansvärd en hvar. som tvingas att

välja mellan sin konung och silt fädernesland: än mera
beklagansvärd den konung, som inleder sina underså-

tare i en sådan frestelse!
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Under stora ocb Iiojiplösa riksolyckor plä^a per-

soner framsla. som nicri Hit öka orh påskynda eländet

för att också påskynda npprorel. brylninsen. den enda

möjliga räddningen. Ännn bafva vi likväl icke hos då-

tidens svenskar funnit några spår efter en dylik sin-

Desstämning. några hemödanden att på sådant sätt

förkorta pinan. Ötvifvelaktigt är ock. att båda parti-

ernas ledare uppriktigt älskade sitt fädernesland och

ville främja dess bästa: eliurn eiihvar på sitt olika sätt.

Också deras olika verksamhetskretsar böra här-

vid tagas i betraktande. Wachtmeister och Stenbock

stodö i spetsen för (lottan och hären, och hade dag-

ligen dessas nöd för ögonen, dessas jemmer i öronen

och fiirlörnades. när regeringen i Stockholm ej sände

nog snart och nog tillräckligt de hjelpemedel. som be-

gärdes. — Wrede. Horn och Falkenberg stodo i spet-

sen lör törvaltningen och flngo postdagligen från lands-

höfdingar och ämbetsmän mottaga bedriifliga, ja för-

tvinade beskrifningar om landets nöd och folkets miss-

nöje, och huru båda skulle ökas genom hvarje ny for-

dran för krigets fortsättande. Se der också en tydlig

orsak till oenigheten, till tvisterna! De olika rådspar-

tierna voro talmän för olika delar af samhället.

De. som under dessa svåra tider förnämligast

drogo regeringsbördan och vårdade ärendcrna, voro

\Vrede. Horn. Falkenberg och Karl Gyllenstierna.

Vi sade, att båda partierna älskade fäderneslandet.

Sä var det ock. En och annan prutade väl emot de

stora uppoffringarna; men när det gällde att rycka »Ä-o-

vunr/pn ur u/framun»., lofvade man att pantsätta sina

gods och låna på sina namn; och detta om hvarandra.

både konangske och icke konungske, Gustaf ("ronhielm

och Arvid Horn, Karl Gyllenstierna och Nils Gyllen-

stieroa, Strömberg och Falkenberg. ')

') Fr. min b r. d. 13 Febr. och 13 Apr. 1712. — P. åds-

prot. 1712.
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Just vid ifragavaraude tid trälFades Wrede af en

ny motgau?. En del al eukedrottniiigens aoslaj be-

stod i vissa skcppuDd koppar. Priset a varau liade

nuder flere ar stigit betydligt mot lörnt. Wrede i

sällskap med Wallrawe gat lik\äl icke enkedrottiii;;-

gen derföre mera penniugar; »tan anväude, som Laa

sjelf påstod, öfverskottet till statsbeliofveus fyllande,

och detta tämligen sjelfrädigt, utan att tillsäga livar-

ken enkedroltningen eller konungen. Hed\ig Kleoiiora

(lek slutligen reda jia saken octi klagade bos Karl.

prislaende att lion, genom \\ redes lilllag. förlorat

60,000 •) dal. s. m. Genast kom Iran IJeuder till öf-

verstatballaren sträng befallning att alfordra Wrede
nämnde summa och alt. om den icke inom 24 timmar

till enkedrottuingen erlades. utmäta densamma i Wre-
des egendom. Kunde denne sedermera visa sig lialva

till statens bästa an\ändt bemälte öfverskott, skulle

summan honom af statens medel återbetalas. -) Hed-

Nig Eleonora yrkadi- envist [la sin rätt; och Wrede
tyckes hafva genast fatt utbetala kanske 21.001) dal.

s. m. Längre fram pa hösten har dock Karl gillat

Wredes förklaring. Men dennes penningar voro redan

till enkedroltningen eller till staten olgifna, och. som
det tv ekes, ännu 172S icke till slägten återgäldade.

Vid samma tid tick också Horn sin skrapa. 1

bref till honom tadlade Karl den slapphet. Horn sades

visa i främjandet af sin konungs afsigler. Jay hänner,

skref konungen, edert hjune, och att det icke tal läny-

samhet och dröjsmål rid det, som ska/l utföras. Om
derföre icke rustningarna hädanefter ya hiillre undan
än hitintills, kommer jay att hälla mifj till eder på
samma sått som till yrefre Wrede, hrilken jag entle-

digat frän flera sina sysslor, för att kunna besätta

dem med andra, som äro mer antingen skickliga eller

') Enligt andra 36,00u riksdaler.

») Fr. min. br. d. 12 Juni 1712.
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rälsinnadr. ') [lorn blef myckel förhitdad. Vi här i

rådet, sUref lian. hafca trälåt och arhetnl med sä

svära tider, alt Sverf/e aldrirj dylika haft; och liktHil

fä vi till lön en onädig konung och onådiga bref.

Gud omvände den, som genom arga berättelser sä

mycken oreda tillställt. Han lär nog komma att sjelf

derföre med tiden jdikta. 2) Vi veta. att somliga miss-

tiinkte Tessln. aiiilra Mejeilelt, som den liemliga bref-

skrifvaieii.

Vid samma tid ni nämnde Karl till kons:liga riid

samma .Nikodemus Tessin ocli landsliölding; Heenstierna.

såsom de der sknlle blifva mer ilriga i friimjaudet af

Karls alsigter. Alla dessa omstäiidiirlieter förenade

iistadkommo en stor förändring inom radef. Wrede
ocli Horn, liviika förnl derslädes liaft mest att säga.

drogo sig tillbaka, livaremot det blef Gustaf Cronliielm,

Tessin ocli Reensticina, som förde ordet ocli styret.

Horn kunde dock ej fullkomligt tygla sitt missnöje.

Krampä hösten 1712 dristade lian vid rädsbordet upp-

läsa utkastet till ett bref, som han ville att rädet

skulle sända till konungen. Skrifvelsen klagade öfver

de vränga omdömen, som derutc i Jiender blefvo, af

arghet eller oförständ, fällda i afsigt att nedsätta rå-

dets nit och välmening. Rädet skulle derföre bedja

konungen lata undersöka förhällandet, sä skulle till

klaffarenas blygd ädagaläggas, att rädet ärligt arbetat

och nitälskat för sin konung och sitt fädernesland. ^)

Nägon sådan undersökning blef likväl icke anställd,

kanske intet sådant bref alTärdadt. Vid samma tid in-

träffade ock kalabaliken, soiu medförde en stor om-

kastning i tänkesätt och förhällanden. ')

') S. st. d. 17 Juni 171-2.

-) Link. Bibi. Fol. 69. A. Horn till Högvall d. 4 Juni

1711.

') Rådsprot. d. 13 Okl. 1712.

') Vår Iramstallning af tillståndet i Sverige '^rundar sis gan-
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T JDGONDEAIVDRÄ KAPITLET.

GRLXUVALEN FÖR ENVAI.UKT BÖRJAI; rÖRSVAGAS.

Redan Ilen» ?;iiiy:er hnfva vi omlalat och sökt till

sina orsaker förklara svenska orrälsemänrieris oc!» I

synnerhet alinioi^ens kärlek lör slark koniiniramagl.

ocii misstroende mot republikanska samliällsfornier. ')

Dermed sammanhängde en viss beuäjrenhet att lila

mer pä regeiitens jierson än pä rej^eringslormens bok-

staf; en känsla, iijipkon)ineii ocli slärkt genom de

mänga stora personligheter, som frän och med Stif-

rarna ledde fäderneslandets öden. Högsta utvecklin-

garne af ett sådant tänkesätt inträffade under oc!i ge-

nom Karl den elfte. Denne konung utlalade öpjiet en-

väldets grundsatser; nämligen: staten är jag; ocli:

honungen och fäderneslandet ära ett; och han följde

dem sa ärligt, sä välmenande, så i det hela till folkets

och rikefs fördel, alt det ojemufijrligt störs'a llerlalet

icke önskade nägon bättre styrelse. Förhållandet än-

drades nnder sonen. Polska tronafsätlningsfejden. kri-

gens mängd och längd, östanhafsliindernas blottställan-

de, taget till Lkrän. iivardröjandet i Turkiet, neutrali-

tetens förkastande; dessa ätgerder kunde måhända i

Karls ögon lända till hans personliga utmärkelse eller

ära. .Men att svenska folket skulle af de samma hämta

ska olia pfi de bref, franska dåvarande sändebudet i

Stockholm hemskickade till sitt hof. Denne herre har

väl lör det mesta umgåtts med personer af rådet och

högadeln, och måhända Llifvit derigenom lockad att i

någon mån se saken till fördel lör rådet och till nackdel

tor konungen. En gäng for alla anmärka vi här besagde

förhållande.

') Se le. 86, 89. 1». III-IU.
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någon fiirdcl, deroin kunde liögst (ä personer örvert}gas.

Det var Karl den tolfte iijell. som således först skilde

sin sak frän fäderneslandets; och dymedelst lockade

undersatrarna att göra pä samma sätt; ocli tillika

lockade dem betänka vadan af en statsförfattning, som
ovillkorligt öfvericmnade ett helt rikes ocli lolks öden

i en enda persons hand; ocli denne icke med anled-

ning af passande egenskaper dertill vald, utan af försl-

födslorältens slump bestämd. Man började besinna,

om icke en sädan arfkonnugs magt borde i vissa fall

vara bunden af lagar; ocli om ej folket borde ega rätt

att genom sina visaste ocli ädlaste män deltaga i be-

stämmandet af sina egna öden. Ar 1711 blef ocksä,

vi veta ej genom livem, pä bäde fransyska och engel-

ska spräken tryckt en sm\gskrift, kallad Brcf till rid-

daren linnkcs, uppsatt under Karl den elttes tid och

riktad mot det da införda enväldet. ') Det var sädana

tankar, frihetstidens frön, som under dessa är bör-

jade gro. Befraktom deras olika tillväxt i de olika

samhällsklassernas jordman!

De gamla rädsherraina, Karl den elftes män, voro

ursprungligen fastade vid enväldet och detsamma till-

gilna. Men vi hafva sett deras är efter är växande

oenighet med Karl den tolfte; deras fäfänga bemödan-

den att förmä honom till fred eller hemresa. Dessa

uppträden väckte, och mäste nödvändigt äfven hos

dem väcka tvifvel, till och med en viss ovilja mot

nämnde regeringssält.

Inom adeln och i synnerhet högadeln herrskade

sistnämnde känsla tämligen allmänt; ty det var enväl-

det, som borttagit genom reduktionen ståndets rike-

dom och genom statshvälfuingen dess magt. För att

återfå båda. önskade man tillbaka det fordoa eller nå-

got annat friare styrelsesätt; dock ej blott af egen-

nytta, utan hos raåDgen redlig riddersman af ärlig,

^) Se so. 193.
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ädel ocb losterläudsk (jrvert}gelse om vådorua af eo

oiaskränkt kODaiigamagt.

Presler ocli borgare liade under Karl den elfte

\aril enväldet mycket tillgilna. Denna känsla blef dock

hos många försvagad genom Karl den tolftes sätt att

vårda riksärenderna. Närmare kunskap derom började

numera framtränga äfveu till nämnde medelstånd, i

följe af dessas förbindelser med bögre samhällsklasser

och med resande ntländningar. Några prester och

borgare instämde fördeusknll i adelns längtan efter

lagbnndet samhällsskick och ville vid 17i0 års riks-

möte hafva sin röst med i statens styrelse samt

misstyckte de band, man sökte lägga på yttranderät-

ten. Svedberg talte till och med om åtgerder, som
råd och ständer borde vidtaga af egen magtfullkomlig-

het och konnngen oätspord.

Missnöjet stannade icke vid känslor och tal. Vi

hafva sett de båda hofpartiernas olika framtidsplaner.

En sägen berättar något dylikt äfven om frihetspar-

tiet; nämligen, att några dess medlemmar började om-
kring 1710 hålla hemliga öfverläggniugar om nyttan

och behofvet af en friare regeringsform; — att de

nppsatt förslag till en sådan; — att de ville taga till

regent någon gäng nnga holsteinska hertigen, men
vanligtvis Ulrika Eleonora; allt detta, i händelse ko-

nungen skalle falla vid någon af de lifsfaror, för hvilka

han så ofta och gerna sig blottställde. Att de ämnat
påskynda något dylikt, till så svart misstanke finnes

ej ringaste anledning. De voro alla kända som red-

liga män, utmärkta för klokhet, kunskaper och kärlek

till frihet och fosterland. De hörde hvarken till den

gamla högadliga ligan eller till talemännen fur hopens

välde, utan till den bildade, till och med lärda, dels

frälse, dels ofrälse medelklassen. Se här deras namn
och befattningar år 1710, dä rörelsen började! De

voro lagmannen Per Ribbing, assessorn Konrad Kib-

l''ryxflis ller. "XXIV. * '

.
lä
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biiig. vice presidenten T. d. sekreleraren i riUsarkivet

Sven Lejonmarck, ofriiise bibliotekarien i Tppsala Erik

Henzclins. ofrälse doniproslen i Uppsala Lars Molin,

riddarliussekreteraren W ulfwenstierna, och vid pennan

dä varande ofrälse kanslislen Schutz. Några sade.

att Arvid Horn kände och hemllgen gynnade förelaget.

De verksamma deltagrarna voro således uteslutande

lärda och läglarna män; dertill i en sanihällsställnin!;.

att de ej gerna kunde härvid misstänkas för enskild

eller sländs-egennylla. Troligare är. att de drefvos

af verklig öfvertygelse. grundad pä bäde erfarenhet

och vetenskap. Man vet, att idkare af lagstiftning

och iagskipning vanligtvis hysa obenägenhet mol en-

väldet och kärlek för lagbundna samhällsformer. Sä
torde förhällandet liafva varit ocksä nu. Det mesta,

rörande hela förelaget, känner man dock endast ge-

nom osäkra rykten; men troligt är, att sädana tankar

varit gängse bland sä väl högre som mellanliggande

samhällsklasser.

Hos bönderna deremot visade sig ännu icke nå-

got missnöje med enväldet. En svensk konung. Gu-

staf den rörste. hade frälsat dem från preslernas öf-

vermagt: en annan. Karl den elfte, likaså från adelns.

Af vana sågo de i konungen sin beskyddare, och i

den starka konungamagien sitt säkraste värn. Karl

den tolfte sjelf måste redan som Karl den elftes son

vara kär för hvarje svensk bonde: likaså genom sin

egen personlighet. Allmogen hörde nämligen hem-

komna soldater omtala hans Gudaktighel. renlefnad.

lartllghet, mod och segrar. Förljusningen steg äfven

i denna samhällsklass ganska högt, och det oaktadt

de mänga och tunga skatterna. Alt dessa sistnämnde

förorsakades af den så enkelt som en soldat lefvande

konungen, detta kunde bonden omöjligen tro; utan

skyllde dem, som sagdt är, pä de höga herrarna, och

sladfästades i denna åsigt dels genom det sätt, hvarpå

gerder och eftergifter (om hvilket märkvärdiga ämne
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mera framdeleS) kuugjordes, dels gonom det okaunig-

hetens tjocka mörker, hvari folket hölls. Det var först

efter kalabalikuu och geuoin riksdagen 1714, soiu hos

några bönder ögonen började öppnas. Detta föran-

ledde väl en äfven hos dem uppkommande längtan efter

ombyte: dock ännn blott af regent, icke af regerings-

sätt; om hvilket allt mera i oästa del.

ht^M'
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Sid. 2. I. 2 siar: bagge lä>: bag^e.

» 15. r. 6 n andra •> alla.

» '22. r. 21 » Ijärii » tjåru.

» ö6. r. 8 » ovanligt » vanligt.

» S9, r. 25 b Herran » Herren.

» 72. r. 29 )) hade blifvit » hade fallit eller

1) 90, r. 17 » pälsen » peltev.

» 114. r. 19 » sliille » .<att.

» 136. r. 22 » hvar » hvart.

» 139, r. 9 » Rhydeiius n Rydeliu».

» 133. r. 12 »> räderneslandets » fädernesladens.

o 177. r.2l,22» i hela Skåne » på skånska ldnd>

bygdfo.

» 191. r. 13 >. f;arne » gen.
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